
Regulamin zajęć edukacyjnych 
w ramach Teatru Tańca Pasja 

I. Postanowienia ogólne: 
1. Zajęcia edukacyjne stanowią część działalności statutowej Fundacji Wspieramy

Talenty i ZSO im. AK w ramach zajęć Teatr Tańca Pasja (zwanego dalej Teatrem).
2. Celem zajęć edukacyjnych jest popularyzacja tańca, kultury tanecznej oraz innych

form artystycznego wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego
przez dzieci, młodzież oraz dorosłych.

3. Udział w zajęciach stałych jest bezpłatny aż do odwołania.

II. Organizacja zajęć:
1. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia 15 min przed ich rozpoczęciem.
2. W przypadku dzieci do 12 r.ż. rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest poczekać

z dzieckiem na Forum szkoły do czasu rozpoczęcia zajęć i odebrać dziecko po ich
zakończeniu.

3. W przypadku zajęć tanecznych dla dzieci – prowadzący odbiera dzieci z Forum szkoły
przed zajęciami i przyprowadza na tzw. Forum szkoły po ich zakończeniu. Młodzież (od 12
r.ż.) i dorośli samodzielnie przechodzą na wyznaczone miejsce i oczekują na rozpoczęcie
zajęć.

4. Niedozwolone jest wnoszenie na sale baletową oraz inne sale jedzenia oraz napojów, za
wyjątkiem wody w plastikowej zakręcanej butelce.

5. Uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój oraz obuwie zarekomendowane przez
prowadzącego.

6. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Teatr nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie
ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy
prowadzącego i osób działających z ramienia Teatru.

7. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane
przez uczestnika na zajęciach ponosi odpowiedzialność on sam bądź rodzic/prawny
opiekun.

8. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć tanecznych na terenie szkoły
odpowiada on sam bądź rodzice lub prawni opiekunowie.

9. Akceptując regulamin uczestnik (rodzic/prawny opiekun dziecka) oświadcza, że nie ma
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku sytuacji,
gdzie uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać pewnych ćwiczeń, ale
jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach,
uczestnik (rodzic/prawny opiekun dziecka) jest zobowiązany do pisemnego
poinformowania o tym fakcie prowadzącego.

10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Forum.
11. Uczestnicy zajęć (w przypadku dzieci: rodzice/prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na

fotografowanie oraz filmowanie zajęć i ich uczestników w celach promocyjnych Teatru.
12. Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia na stałe bądź

wprowadzenia czasowego zastępstwa.

13. Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych
przypadkach. Informacja o odwołanych zajęciach będzie zamieszczana na stronie 



internetowej Teatru: https://pl-pl.facebook.com/Teatr-Tańca-Pasja lub innych wskazanych 
stronach. 

14. Prowadzący ma prawo wykluczyć z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg. 
W przypadku permanentnego łamania regulaminu uczestnik może zostać na stałe 
wykluczony z grupy. 

15. W przypadku małej liczby uczestników Teatr ma prawo rozwiązać grupę. 
16. Zajęcia taneczne nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od pracy, w czasie 

przerw świątecznych, wakacji letnich oraz ferii zimowych.  Zajęcia grup zaawansowanych 
mogą odbywać się w czasie przerw świątecznych, podczas ferii zimowych i wakacji letnich. 

 
III Opłaty za zajęcia: 
1. Zajęcia z założenia są bezpłatne. 
2. Rodzice uczestników zajęć mogą w formie dobrowolnej darowizny wspierać 

działalność Fundacji Wspieramy Talenty. 
3. W przypadku braku środków finansowych oraz wolontariuszy prowadzących, Teatr może 

zamknąć działalność wybranych grup lub całego zespołu ze skutkiem natychmiastowym. 
4. Teatr ma możliwość wprowadzenia opłat uczestnictwa w zajęciach warsztatowych. 

 
IV Zapisy na zajęcia: 
1. Zapisów na zajęcia można dokonywać podczas zajęć: 
Osobiście: w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. AK ul. Sternicza 4 
mailowo: biuro@wt.org.pl z dopiskiem TTP 
Podając: imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu kontaktowego oraz adres mailowy. 
2. W przypadku osób stale uczestniczących w zajęciach dane kontaktowe można przesłać raz, 
wypełniając kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Wspieramy Talenty pod znakiem 
pytajnika. Osoby te zostają na stałe wpisane do danej grupy. 
3. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. konieczne jest wypełnienie karty zgłoszenia przez 
rodzica/prawnego opiekuna dostępnej na stronie internetowej Wspieramy Talenty. Wypełnione 
Karty należy zostawić u prowadzacego zajęcia lub u opiekunów Teatru Tańca Pasja. 
4. Osoby niezapisane mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pod warunkiem, że w danej 
grupie są wolne miejsca. Ilość miejsc w danej grupie określa prowadzący w porozumieniu z 
 Teatrem. 

 
V Postanowienia końcowe: 
1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za 
pomocą strony internetowej Teatru. 
2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują opiekunowie Teatru Tańca 
Pasja. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.03.2017r. 
 
 
Opiekunowie Teatru Tańca Pasja 


