
REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH i RUCHOWYCH 
DLA DOROSŁYCH

SZKOŁY TAŃCA I BALETU TUTU ESTERA PIENIAK
(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Organizatorem zajęć tanecznych, ruchowych dla dzieci i dorosłych jest Szkoła Tańca i Baletu 
Tutu Estera PIENIAK, z siedzibą w Szczytnikach, ul. Szczęśliwa 9, 62-023 Szczytniki, NIP 
7773190816, kontakt e-mail: tutu.taniec@gmail.com, tel. 504 504 276; reprezentowaną przez 
Esterę Pieniak, dalej zwaną prowadzącą. 

2. Podstawą do uczestniczenia w zajęciach tanecznych jest spe łnienie łącznie                            
następujących czynności: 

 a) zapisanie się na zajęcia poprzez formularz na stronie www.tutu-taniec.pl lub    złożenie w 
siedzibie Szkoły Tańca i Baletu Tutu podpisanego formularza zgłoszeniowego w formie papierowej  
 b) wykupienie karnetu na dany dzień i godzinę na cykl miesięczny zgodnie z                   
cennikiem  dostępnym na stronie www.tutu-taniec.pl. Zajęcia odbywać się będą raz w    tygodniu, 
w dniu określonym wg grafiku zajęć, który dostępny jest na stronie internetowej, z wyjątkiem dni 
wolnych od zajęć w Szkole Tańca i Baletu Tutu 

3. Cena karnetu miesięcznego dotyczy zajęć przypadających w ciągu 30 dni od daty zakupu    
karnetu lub uruchomienia zajęć. 
4. Istnieje możliwość wykupienia karnetu na pojedyncze wejście na zajęcia. 
5. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do płatności za karnet wg wskazówek, które zawarte są pod-
czas dokonywania zapisu na zajęcia poprzez formularz na stronie       internetowej lub wg wska-
zówek wysłanych na podany w zgłoszeniu adres        e- mail, jeśli     zgłoszenie zostało złożone w 
formie papierowej. 

6. Zapis na zajęcia jest równoznaczny z zaakceptowaniem warunków Regulaminu oraz              
regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia. 

7. Uczestnik zajęć oświadcza o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowo - ta-
necznych 

8. Zajęcia prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 7 uczestników, w przypadku    zmniejsze-
nia się liczebności grupy poniżej tej liczby uczestników, Prowadząca zastrzega sobie prawo do 
rozwiązania grupy. W takim wypadku Prowadząca zwróci bezzwłocznie Uczestnikowi kwotę wpła-
coną za zajęcia, które miały się odbyć po terminie rozwiązania grupy. 

10. W przypadku odwołania zajęć przez Prowadzącą opłata wniesiona za odwołane zajęcia zosta-
nie przeniesiona na następny miesiąc. 

11. O odwołaniu zajęć Uczestnik będzie powiadamiany telefonicznie na podany przez siebie nu-
mer kontaktowy lub na adres mailowy, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, których Prowadząca nie 
mogła przewidzieć 

12. W przypadku nieobecności uczestnika– niezależnie od przyczyny -           Prowadząca nie jest 
zobowiązana do zwrotu opłaty za kurs-cykl miesięczny, ani pojedyncze zajęcia.             Nieobec-
ności można zgłaszać minimum 6h przed rozpoczęciem zajęć wybranej grupy, wtedy   karnet zo-
stanie przedłużony od kolejny tydzień. Jeśli nieobecność nie zostanie zgłoszona lub zostanie zgło-
szona w czasie krótszym niż 6h pojedyncze wejście z karnetu przepada. 
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13. Prowadząca zajęcia zastrzega sobie możliwość prowadzenia zajęć przez osobę     trzecią,   
która posiada odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych, ruchowych. 

14.  W przypadku zmiany danych osobowych, numeru telefonu lub adresu mailowego Uczestnik 
zobowiązuje się powiadomić Prowadzącą w możliwie najszybszym terminie. 

15. Dni wolne od zajęć w sezonie 2021/2022: 1.11 Wszystkich Świętych; 11.11 Święto Nie-
podległości, 24.12 - 26.12 przerwa Świąteczna; 6.01 - Trzech Króli; 15.04 - 18.04 przerwa 
Świąteczna; 1.05 - 3.05 Święta Majowe, 16.06 - Boże Ciało. 

16. W przypadku chęci otrzymania faktury za zakup karnetu należy zgłosić takie żądanie            
niezwłocznie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zarówno w formie elekteornicznej jak i 
papierowej. 

17. Szkoła Tańca i Baletu Tutu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego        
Regulaminu, zwłaszcza w związku z aktualnie obowiązującymi restrykcjami związanymi z        
pandemią SARS-CoV-2. O wszelkich zmianach Uczestnik/Rodzic będzie informowany  poprzez 
ogłoszenie na stronie internetowej oraz w wiadomości e-mail.  
W przypadku konieczności odwołania zajęć z przyczyn związanych z pandemią SARS-CoV-2., 
Uczestnikowi zajęć przysługuje voucher o wartości wielokrotności pojedynczych zajęć od momentu 
odwołania zajęć do zakończenia ważności karnetu. 

18. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy           
kodeksu cywilnego. 

19. Administratorem danych jest Szkoła Tańca i Baletu Tutu Estera Pieniak. Masz prawo w dowol-
nym momencie wycofać każdą zgodę w panelu klienta lub kierują informację o jej  wycofaniu na 
adres e-mail: tutu.taniec@gmail.com. 
Szczegółowe informacje o Danych Osobowych zawiera https://tutu-taniec.pl/polityka-prywatnosci/. 

20. CENNIK KARNETÓW MIESIĘCZNYCH: 

1 TECHNIKA - 140 zł 
2 TECHNIKI - 250 zł 
KARNET OPEN - 400ZŁ 
KARNET ZAJĘCIA DLA PAR TANIEC UŻYTKOWY - 220ZŁ 
POJEDYNCZE WEJŚCIE - 45 zł 
LEKCJE INDYWIDUALNE PARY 180 zł 
PAKIET LEKCJI INDYWIDUALNYCH DLA PARY 4 WEJŚCIA  - 640 ZŁ// 8 WEJŚĆ 1120 ZŁ 

        ………………………………………… 
        podpis uczestnika; data 
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ZASADA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMCJI 

1. Kursant ma prawo do złożenia reklamacji usługi, jeżeli nie została ona zrealizowa-
na zgodnie z regulaminem. 
2. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres: Szkoła Tańca i 
Baletu Tutu Estera Wawrzyniak, ul. Szczęśliwa 9, 62-023 Szczytniki za pośrednic-
twem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres: tutu.taniec@gmail.com. 
3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać nazwę firmy (jeżeli dotyczy) oraz imię 
i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje, przedmiot 
reklamacji (nazwa kursu, termin i miejsce zajęć), uzasadnienie merytoryczne i for-
malne reklamacji, oczekiwania wobec organizatora kursów, podpis osoby składającej 
reklamację. 
4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia 
zakończenia kursu. 
5. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez roz-
patrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym 
mowa w ust. 4 powyżej. 
6. Organizator kursów ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wy-
magających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji 
może ulec wydłużeniu maksymalnie do 35 dni. 
7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych o których mowa w ust. 3 powyżej, 
organizator wezwie składającego reklamację, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
reklamacji, do jej uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez kursanta 
wezwania. Okres oczekiwania na uzupełnienie reklamacji nie jest wliczany do okresu 
o którym mowa w ust. 6.  
8. W przypadku, gdy treść reklamacji uniemożliwia wezwanie składającego do jej 
uzupełnienia, zgodnie z ust. 7 powyżej, organizator pozostawi reklamację bez rozpa-
trzenia. 
9. W razie niedochowania przez uczestnika terminu, o którym mowa w ust. 7, organi-
zator pozostawi reklamację bez rozpatrzenia. 
10. Organizator, po rozpatrzeniu reklamacji, może uznać ją za bezzasadną lub za za-
sadną. 
11. W razie uznania reklamacji za zasadną w całości lub części, organizator zapropo-
nuje kursantowi: 
a) powtórzenie kursu w innym terminie, w określonym przez organizatora zakresie; 
b) realizację dodatkowych kursów 
c) zwrot kosztów kursu, w określonej przez organizatora wysokości. 
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UMOWA ZAJĘĆ TANECZNYCH ZAJĘCIA DLA DZIECI 

Zawarta w dniu………………………w……………………………..pomiędzy: 
Esterą Pieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Tańca i Baletu Tutu Estera Pieniak z siedzibą w 
Szczytnikach, ul. Szczęśliwa 9 62-023, e-mail: tutu.taniec@gmail.com, tel. 504-504-276 reprezentowaną przez  
Esterę Pieniak w dalszej części  umowy zwaną Prowadzącą zajęcia, 
a 
Panią/Panem………………………………………………………………………………………………... 
Imię dziecka………………………………………………………………………………………………… 
Data urodzenia……………………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania……………………………………………………………........................................... 
Tel. kontaktowy……………………………………………………………………………………………. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………… 
Zwaną/ym dalej Rodzicem. 

§1 
1. Prowadząca zobowiązuje się przeprowadzić zajęcia taneczne (proszę zakreślić): 

  □Balet 
  □Jazz 
  □ Szermierka 
  □Taniec towarzyski 
  □Akrobatyka/Gimnastyka artystyczna 
  □ Zumba Kids 

dla dziecka i do opieki nad dzieckiem w czasie trwania zajęć od momentu rozpoczęcia się zajęć, aż do ich zakończenia. 
Rodzic osobiście odbiera dzieci po zajęciach z sali, na której odbywały się zajęcia. 

Miejsce odbywania zajęć: …………………………………………………………………………………… 

Dzień i godzina:……………………………………………………………………………………………… 
Na zajęciach (balet//jazz//taniec współczesny//akrobatyka/gimnastyka artystyczna) obowiązuję jednakowy  dla wszyst-
kich uczestników kostium do ćwiczeń dodatkowo odpłatny. 

§2 
Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do 30 czerwca 2022 roku. 

§3 
1. Koszt udziału w zajęciach ustala się na kwotę 140 złotych (balet//jazz//t. współczesny//zumba kids//taniec 

towarzyski//akrobatyka/gimnastyka artystyczna) i 180 zł za zajęcia szermierki za cykl zajęć odbywających 
się w danym miesiącu zgodnie z grafikiem zajęć. Jednorazowe wejście na zajęcia ustala się na kwotę 45 
zł. 

2. Płatność za wykonane usługi następować będzie za każdy miesiąc z góry  przelewem na konto   58 1160 
2202 0000 0002 8718 7660 w terminie do pierwszych zajęć w miesiącu lecz nie później niż do 5 dnia 
każdego miesiąca. 

3. Przelewy powinny zawierać : imię i  nazwisko  dziecka oraz dzień, miejsce i godzina odbywania zajęć. 
4. W przypadku równoległego uczestnictwa dziecka w innych zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca 

i Baletu Tutu Estera Pieniak w sezonie 2021/2022 karnet za zajęcia będzie wynosić: 250 zł (2 techniki), 
380 zł (3 techniki). 

        Nazwa równoległych zajęć:…………………………………………………………………… 
5. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca i Baletu Tutu 

Estera Wawrzyniak w sezonie 2021/2021 cena za zajęcia wyniesie 240 zł. 
        Imię i nazwisko siostry/brata……………………………………………………………………. 

6. Zniżki nie sumują się.  
7. W przypadku zgłoszenia bezpośrednio do Prowadzącej, nieobecności Dziecka zajęcia będzie można odro-

bić z dowolnie wybraną grupą. 
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8. W przypadku nieobecności dziecka – niezależnie od przyczyny - Prowadząca nie jest zobowiązana do 
zwrotu opłaty za kurs-cykl miesięczny, ani pojedyncze zajęcia. 

9. W przypadku braku opłat za zajęcia, Rodzic może podlec windykacji.  
§4 

Strony mają prawo wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny z miesięcznym terminem wypowiedzenia na ko-
niec następnego miesiąca. 

§5 
1. Zajęcia prowadzone są w grupach nie mniejszych niż 7 dzieci, w przypadku zmniejszenia się liczebności gru-

py poniżej tej liczby dzieci, Prowadząca zastrzega sobie prawo do rozwiązania grupy. W takim wypadku Pro-
wadząca zwróci bezzwłocznie Rodzicowi kwotę wpłaconą za zajęcia, które miały się odbyć po terminie roz-
wiązania grupy. 

2. W przypadku odwołania zajęć przez Prowadzącą opłata wniesiona za odwołane zajęcia zostanie przeniesiona 
na następny miesiąc. 

3. O odwołaniu zajęć Rodzic będzie powiadamiany telefonicznie na podany przez siebie numer kontaktowy lub 
na adres mailowy, za wyjątkiem sytuacji awaryjnych, których Prowadząca nie mogła przewidzieć. 

§6 
Prowadząca zajęcia zastrzega sobie możliwość prowadzenia zajęć przez osobę trzecią, która posiada odpowiednie kwa-
lifikacje do prowadzenia zajęć tanecznych. 

§7 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. W przypadku zmiany danych osobowych, numeru telefonu lub adresu mailowego Rodzic zobowiązuje się po-

wiadomić Prowadzącą w możliwie najszybszym terminie. 

§8 
Szkoła Tańca i Baletu Tutu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego        Regulaminu, zwłaszcza w 
związku z aktualnie obowiązującymi restrykcjami związanymi z        pandemią SARS-CoV-2. O wszelkich zmianach 
Uczestnik/Rodzic będzie informowany  poprzez ogłoszenie na stronie internetowej oraz w wiadomości e-mail.  
W przypadku konieczności odwołania zajęć z przyczyn związanych z pandemią SARS-CoV-2., Uczestnikowi zajęć 
przysługuje voucher o wartości wielokrotności pojedynczych zajęć od momentu odwołania zajęć do zakończenia waż-
ności karnetu. 

§9 
W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  Umowę sporządzo-
no w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

§10 
Dni wolne od zajęć w sezonie 2021/2022: 1.11 Wszystkich Świętych; 11.11 Święto Niepodległości, 24.12 - 2.01 prze-
rwa Świąteczna; 6.01 - Trzech Króli,  15.04 - 18.04 przerwa Świąteczna; 1.05 - 3.05 Święta Majowe, 16.06 - Boże Cia-
ło.  

§11 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (proszę zakreślić) na udostępnienie wizerunku mojego dziecka w materiałach 
promujących Szkołę Tańca i Baletu „TUTU” (strona internetowa, banery, ulotki, plakaty itp.) 

□Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez  Szkołę Tańca i Baletu Tutu Estera Wawrzyniak 
w celach informacyjnych na wyłączny użytek Szkoły Tańca i Baletu Tutu  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.922). 

  

Prowadząca        Rodzic


