
REGULAMIN zajęć dla osób niepełnoletnich w   
ROCKET WOMAN POLE DANCE & AERIAL HOOP SCHOOL 

 
*Wypełnić drukowanymi literami 
 
Imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika............................................................................ 

 
Nr tel. ……………………………………… e-mail: …...................................................................... 

 
Imię i nazwisko uczestnika............................................................................................................. 
 
Data urodzenia………………………………nr tel. uczestnika………………………………..………. 

 
 
Organizatorem zajęć jest Polish Pole Dance Federation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy 
ul. Ołtaszyńska 92c/5, 53-034 we Wrocławiu (NIP: 899 283 32 26 | REGON: 368 746 852) reprezentowana przez 
Agnieszkę Komorowską. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły Rocket Woman Pole Dance & Aerial Hoop School 
znajdującej się na ulicy Ołtaszyńskiej 92 c/ 5 oraz Zwycięskiej 14 e/4/5  we Wrocławiu.  
 
Opłatę za zajęcia dokonujemy przelewem na konto szkoły 37109023980000000135458834 Polish Pole Dance 
Federation w tytule imie, nazwisko i nazwa grupy np. wt 17 lub recepcji szkoły gotówką lub kartą. Cennik zajęć 
dostępny na stronie internetowej www.rocketwoman.pl  lub pod numerem telefonu RECEPCJI 533210739  
 
Wchodząc na teren szkoły jestem świadoma/świadomy zagrożenia koronawirusem Covid-19 jakie panuje 
obecnie i ryzyka zakażenia się podczas zajęć na sali, mimo podjętych środków bezpieczeństwa. 

 Oświadczam iż po konsultacji z lekarzem nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań u mojego dziecka do 
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w szkole ROCKET. Jak również oświadczam iż moje dziecko nie 
ma objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie zamieszkuje z osobą przebywającą na 
kwarantannie i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie Covid-19 w okresie 14 dni przed 
rozpoczęciem zajęć. Zobowiązuję się do niezwłocznego odbioru dziecka z zajęć w przypadku wystąpienia 
u dziecka niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) Zezwalam na 
mierzenie temperatury mojego dziecka przez instruktora zajęć.        

 
Podpis przedstawiciela ustawowego………………………………… dnia……………. Wrocław 
 
 

● Wyrażam zgodę na samodzielne  opuszczenie terenu szkoły przez moje dziecko. 
 
Podpis przedstawiciela ustawowego………………………………… dnia……………. Wrocław 
 
 

● Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć zorganizowanych w szkole 
oraz oraz przesyłania tych filmów na wspólną grupę drogę elektroniczną pozostałym uczestnikom zajęć (ich 
rodzicom / opiekunom). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że filmy oraz zdjęcia na których 
uwidoczniony będzie wizerunek mojego dziecka nie będą opatrzone nazwiskiem ani nie będzie wykorzystany 
w celach reklamowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz mojego dziecka  w celu przeprowadzania 
konkursów, promocji osiągnięć, występów publicznych. 

 
Podpis przedstawiciela ustawowego………………………………… dnia……………. Wrocław 
 
 

● Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć zorganizowanych w szkole  
oraz wykorzystywanie tego wizerunku przez umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej szkoły 
RWPDS, na tablicach ściennych, stronie facebook i instagram. 

 
Podpis przedstawiciela ustawowego………………………………… dnia……………. Wrocław 
 
 

1. Organizator zobowiązuję się dbać o bezpieczeństwo dzieci na wysokim poziomie (dezynfekcja sprzętu i 
pomieszczeń, środki ochrony osobistej i odpowiednie procedury). Stały dostęp do mydła i płynu do dezynfekcji. 
OBOWIĄZKOWA dezynfekcja rąk na wejściu oraz po zajęciach. 

2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry instruktorskiej w zakresie obowiązujących procedur, bhp, 
odpowiedniej asekuracji i bezpieczeństwa kursantów podczas ćwiczeń, zapewnia również sprawny sprzęt. 

3. W przypadku wystąpienia u uczestnika zajęć lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły, niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, nastąpi niezwłoczne odizolowanie takiej osoby w 
oddzielnym pomieszczeniu oraz kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym uczestnika, lekarzem, ze stacją 
sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym a w razie pogarszania się stanu zdrowia kontakt pod nr 999 
lub 112 i poinformowanie o możliwości zakażenia koronawirusem. 



4. Przed oraz w czasie zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o  złym  samopoczuciu, 
kontuzjach, zaleceniach lekarskich, przeciwwskazaniach do uprawiania sportu oraz wszelkich zdarzeniach, 
które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.  

5. Uczestnik zajęć jest przygotowany do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych 
z zachowaniem dystansu społecznego – co najmniej 2 m, oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. 

6. Uczestnik zajęć zobowiązuje się wykonywania poleceń instruktora oraz do korzystania ze sprzętu zgodnie 
z jego przeznaczeniem. W przypadku nagannego zachowania (np. wulgarne słownictwo i zachowanie, 
nieprzestrzeganie zasad regulaminu) uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów. 

7. Kursant uczęszcza na zajęcia podejmując pewne ryzyko, opiekun prawny nie będzie rościł praw do 
ewentualnego odszkodowania w sytuacji, w której kursant  dozna kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu 
podczas zajęć w wyniku niedostosowania się do poleceń trenera wykorzystania sprzętu niezgodnie z jego  
przeznaczeniem. 

8. Uczestnik ma obowiązek okazać aktualny karnet za każdym razem przed zajęciami. 
9. Uczestnik opłaca kolejny karnet w ostatni dzień aktualnego karnetu. Wejścia w karnecie wykupujemy 

na dany miesiąc kalendarzowy. Nie ma możliwości przesuwania wejść z karnetu na kolejny miesiąc, z 
wyłączeniem sytuacji gdzie np. kursant wyjeżdża na dwa tygodnie, wykupuje wtedy mniejszą liczbę wejść. 

10. Jeśli kursant nie może uczestniczyć w  zajęciach, ma prawo odrobić je na innej grupie z  podobnym poziomem, 
jeśli spełni warunki patrz punkt 11 .Odrobienie zajęć należy dokonać w ciągu dwóch miesięcy od dnia 
nieobecności.  

11.  Należy poinformować o nieobecności min. do godz. 12:00 tego samego dnia, grupy poranne do godz. 
21:00 dnia przed zajęciami, aby inne osoby mogły skorzystać z wolnego miejsca. Osoby które 
poinformują zbyt późno lub w ogóle  nie mają prawa do ich odrobienia. Osoby które umówiły się na 
odrabianie zajęć, a nie przyszły lub odwołały zbyt późno, nie mają prawa do odrobienia zajęć. 

12. W przypadku nieobecności większej ilości osób zajęcia nadal są prowadzone, również dla 2 osób. 
13. RWPD&AHS zastrzega sobie prawo do rozwiązania i  łączenia grup  w momencie gdy liczba kursantów spada 

poniżej 5 (pole& aerial) i 8 (stretching), grupy będą łączone wg najbliższego poziomu zaawansowania. 
14. Uczestnik przebywa w szkole przed i po zajęciach oraz na Sali OPEN ( zajęcia bez bez instruktora)  na 

własną odpowiedzialność. 
15. Wartościowe przedmioty należy zabrać na salę lub przekazać do depozytu na recepcji.  
16. W dniu zajęć nie należy stosować na skórę balsamów, olejków ze względu na słabszą przyczepność.  
17. Zakaz żucia gumy na zajęciach, włosy są obowiązkowo związane. 
18. Należy usunąć ostre elementy ubioru i biżuterię (pierścionki, bransoletki, naszyjniki, zegarki) przed zajęciami. 
19. RWPD&AHS nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie 

utwory wykorzystywane podczas treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do 
niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, 
jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.  

20. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie się minimum 6 uczestników. (pole & aerial) i 8 (stretching). W 
przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia 
terminu zajęć, jeżeli nowy termin nie będzie odpowiadał uczestnikowi organizator zobowiązuję się do zwrotu 
wpłaconej  kwoty w całości. 

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Udział w zajęciach jest równoznaczny z 
akceptacją regulaminu. Szkoła Rocket zastrzega sobie prawo do aktualizacji regulaminu. 

 
Podpis przedstawiciela ustawowego………………………………… dnia……………. Wrocław 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Polish Pole Dance Federation sp. z o.o. reprezentowana przez Agnieszkę 
Komorowską,adres: ul. Ołtaszyńska 92 c 5, Wrocław, nr tel.: 609 430 001, e-mail: rocketwoman.poledancer@gmail.com 

2. Twoje dane osobowe podane przed rozpoczęciem uczestnictwa w zajęciach będą przetwarzane w celach administracyjnych oraz w celu 
przesyłania informacji organizacyjnych, marketingowych i handlowych drogą telefoniczną i elektroniczną. Podstawę do tego stanowi art. 
6 ust. 1 lit. b) RODO. 

3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielania informacji drogą telefoniczną i 
elektroniczną oraz do uczestnictwa w zajęciach w naszej szkole.  

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczestnictwa w zajęciach oraz po ich zakończeniu, do czasu wycofania przez 
Ciebie udzielonej wcześniej zgody. 

5. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu 
informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu zarządzania szkołą , dostawcę usługi 
mailingu, itp. jeśli będzie to konieczne. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich. 

6. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych 
jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia 
zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.  

7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka przez Polish Pole Dance Federation sp. z o.o. 
reprezentowaną przez Agnieszką Komorowską  zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO w celach informacyjnych i marketingowych oraz na 
przesyłanie informacji handlowych i organizacyjnych drogą elektroniczną i telefoniczną. 
 
Podpis przedstawiciela ustawowego………………………………… dnia……………. Wrocław 
 
*Aktualizacja regulaminu, wrzesień 2021, Wrocław 


