
                                              

                                 Regulamin Klubu Tańca Towarzyskiego i Współczesnego 

                                 „SIERADAN” i Studia Jazzowego ”ADAN” na rok 2022/2023 

1. Członkiem klubu jest każdy kto zadeklaruje swój udział w zajęciach tanecznych wpisując się na listę na 

rok 2022/23.  

2. Opłata stała za zajęcia wynosi : 

  120 zł opłata stała - zajęcia dwa razy w tygodniu  2 x 1,5 godziny (grupy turniejowe - opłata jest          

za 8 godzin w miesiącu, pozostały przepracowany czas (4 godziny w miesiącu) proszę traktować jako 

zajęcia odrobione spowodowane nieobecnością tancerza lub choreografa. Udział w zajęciach 

dodatkowej grupy dopłata 20 zł na miesiąc. Sobotnie zajęcia w podrupach raz w miesiącu  30 zł. 

 100 zł opłata stała - zajęcia dla dzieci raz w tygodniu (balet, hip-hop, inne formy tańca, przedszkolaki, 

grupa pająki), nieobecność dzieci na zajęciach można odrobić biorąc udział w zajęciach innych grup. 

3. Opłata za pojedyncze zajęcia 30 zł czyli gimnastyka, taniec towarzyski zajęcia próbne dla dzieci i 

młodzieży.  

4. Tancerze zobowiązani są do czynnego uczestnictwa w pokazach i wyjazdach na turnieje taneczne oraz 

zakupu kostiumów (dwa raz w roku).    

5. Każdy tancerz otrzymuje kartę klubową, którą zobowiązany jest posiadać przy uiszczaniu opłaty           

za każdy miesiąc (karta wstępu na zajęcia). 

6. Tancerza obowiązuje strój na zajęcia: czysta i świeża koszulka, spodnie sportowe, skarpety lub baletki, 

związane włosy, bez biżuterii i zegarków.  

7. Opłata do 10 – go każdego miesiąca. Za każdy dzień zwłoki opłata dodatkowa w wysokości                     

1 zł za dzień. Opłatę można uiścić u choreografa prowadzącego zajęcia lub dokonać wpłaty na konto: 

PKO BP SA 17 1020 3714 0000 4002 0009 3526 wpisując imię i nazwisko dziecka oraz grupę. 

W przypadku opłaty przelewem prosimy o uzupełnienie karty wstępu u prowadzącego zajęcia             

do 15 –go każdego miesiąca. 

8. Wszystkie wartościowe przedmioty, telefony komórkowe, aparaty, odtwarzacze MP3 i tym podobne 

proszę zostawiać w domu (za zgubienie tych przedmiotów trenerzy nie biorą odpowiedzialności).  

9. Rodzice zobowiązani są do poinformowania prowadzącego zajęcia o przewlekłych chorobach dziecka. 

10. Klub nie posiada sponsora więc opłatę za wyjazdy i kostiumy zobowiązani są zapłacić tancerze lub ich 

rodzice.  

11. W przypadku nie stosowania się do regulaminu tancerz zostaje skreślony z listy uczestników.      

 

 

Agnieszka Daniszewska -pedagog tańca i choreograf    

Imię i nazwisko uczestnika zajęć:……………………………………………………………grupa:……………………………………………………………………… 

Numer telefonu do rodzica lub opiekuna: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis i data rodzica lub opiekuna: …………..…………………………………………………………………………………………………………….. 


