
REGULAMIN WARSZTATÓW 

Wydarzenie – WARSZTATY TAŃCA - SUMMER JOY DANCE WORKSHOP’22 - 
26-28.08.2022 

Organizator - JOY DANCE Szczecin, JOY DANCE Roko Łuczak ul. Mariana Rapackiego 
3B, 71-467 Szczecin, NIP: 8212510862

Miejsce - Studio Tańca JOY DANCE Szczecin, ul. Mariana Rapackiego 3B, 71-467 
Szczecin, 

Zgłaszający – Opiekun prawny Uczestnika lub pełnoletni Uczestnik, który dokonuje 
zgłoszenia na Wydarzenie.

Uczestnik – Osoba uczestnicząca w Wydarzeniu. 

§1 Postanowienia Ogólne 

1. Zgłoszenie Uczestnika oraz dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją 
niniejszego Regulaminu. 
2. Zgłaszający jest odpowiedzialny za dotarcie Uczestnika na miejsce zbiórki oraz jego 
odbiór w wyznaczonym dniu, miejscu i godzinie.  
3. Ilość Uczestników jest ograniczona i Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup, 
jeśli ilość Uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. 
4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w ofercie Wydarzenia w przypadku 
zaistnienia sytuacji niezależnych od niego. (Szczegóły oferty dostępne są na stronie 
Organizatora - www.joydance.pl)  
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas 
Wydarzenia. 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6. Cennik Wydarzenia zawiera opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty 
dotyczące ubezpieczenia, zakwaterowania, koszty podróży itp. Uczestnik ponosi 
dodatkowo we własnym zakresie.  
7. Podczas zajęć na sali przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy, Organizatorzy oraz 
Instruktorzy. 
8. Zgłaszający oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika jest dobry i nie ma żadnych 
przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Wydarzeniu. 

9. Wszystkie wnioski należy kierować na adres: sekretariat@joydance.pl

§2 Warunki Uczestnictwa 

1. Warunkiem uczestnictwa jest: 
- Wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
- Dokonanie opłaty i dołączenia potwierdzenia wpłaty do formularza zgłoszeniowego. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia w przypadku: 
- Zbyt małej liczby Uczestników. 
- Wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora (m.in. stan klęski 
żywiołowej, epidemii itp.). 
3. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora wpłacone środki zostają 
zwrócone w całości wyłącznie na rachunek, z którego zostały dokonane przelewy. 
Organizator dokona zwrotów w przeciągu 30 dni od ogłoszenia decyzji o odwołaniu 
Wydarzenia. 
4. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, osobie rezygnującej 
przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty 
odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania Wydarzenia. Wysokość 
potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku. 
Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń 
mogą stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty. 
5. Uczestnikowi, który z powodu objęcia kwarantanną lub zachorowaniem na COVID-19 
nie będzie mógł uczestniczyć w Wydarzeniu przysługuje BON do wykorzystania na inne 
Wydarzenia JOY DANCE Szczecin. Wysokość przyznanego BON’u będzie zależała od 
konkretnego przypadku. Wniosek wraz z dokumentacją należy kierować do siedziby 
Studia JOY DANCE Szczecin na ul. Mariana Rapackiego 3B w Szczecinie.  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§3 Płatności oraz faktury 

1. Opłaty należy dokonać w momencie zapisu na Wydarzenie. 
2. Faktury wystawiane są w przeciągu 7 dni od zakończenia Wydarzenia. 
Wnioski o wystawienie faktury należy złożyć najpóźniej do dnia rozpoczęcia Wydarzenia. 

§4 Uczestnicy 

1. Do zajęć dopuszczani są wyłącznie zdrowi Uczestnicy bez objawów chorobowych. 
2. Na zajęcia należy przyjść zgodnie z harmonogramem. Do budynku wchodzą wyłącznie 
Uczestnicy Zajęć po uprzednim zmierzeniu temperatury. 
3. W czasie trwania Wydarzenia Uczestnik zobowiązany jest do: 
a. Przebywania na sali w odpowiednim, regulaminowym stroju treningowym i obuwiu dla 
każdej techniki tańca. 
b. Przestrzegania regulaminu Wydarzenia i regulaminu obowiązującego w miejscu 
przebywania Uczestnika. 
c. Punktualnego stawiania się na zajęciach. 
d. Nie opuszczania terenu zajęć bez wiedzy i zgody Organizatora. 
e. Dbania o czystość, porządek oraz powierzone Uczestnikowi mienie w czasie 
Wydarzenia  
f. Traktowania innych osób z szacunkiem. 
g. Przekazania rzeczy cennych, wartościowych oraz pieniędzy do depozytu. Organizator 
nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe oraz inne wartościowe rzeczy nie 
oddane do depozytu. 

4. Uczestnikom zabrania się: 
a. Nabywania, posiadania i spożywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, oraz napojów 
energetycznych. 
5. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Uczestnik może zostać: 
a. Upomniany. 
b. Niedopuszczony do udziału w zajęciach. 
c. Skreślony z listy Uczestników. 
6. Zgłaszający ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez 
Uczestnika podczas Wydarzenia. 
7. W razie choroby Uczestnika, Organizator nie ponosi kosztów związanych z zakupem 
lekarstw i innych środków medycznych. 
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§5 Wizerunek i Prawa autorskie 

1. Zgłaszający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, powielanie oraz utrwalanie 
wizerunku Uczestnika, stworzonego podczas trwania Wydarzenia, przez Organizatora. 

a. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony. 

b. Zgoda dotyczy celów informacyjno-reportażowych oraz promocyjno-reklamowych

  c.    Zgoda obejmuje wykorzystywanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych na 
dowolnym polu eksploatacji (w szczególności poprzez stronę www oraz portale 
społecznościowe w postaci zdjęć oraz filmów). 

2. Choreografie stworzone podczas trwania Wydarzenia są chronione prawnie na mocy 
ustawy o Prawie Autorskim Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Choreografie są wyłączną własnością Studia Tańca JOY DANCE Szczecin – 
wykonywanie całości choreografii lub jej fragmentów, nauczanie fragmentów choreografii i 
kroków tanecznych osób trzecich wymaga zgody pisemnej Dyrekcji Studia. 
4. Zezwala się na pobieranie oraz udostępnianie zdjęć oraz filmów, umieszczonych na 
oficjalnych fanpage (www.facebook.com/joydanceszczecin, www.instagram.com/ 
joydanceszczecin) oraz stronie www.joydance.pl, pod warunkiem oznaczania 
Organizatora. 
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