
Regulamin Regularnych Zajęć Ruchowych „Taniec (dla) Dzieci” („Regulamin”)

semestr zimowy 2018 / 2019

§ 1 Organizator

1. Regularn Zajęcia Ruchowe „Taniec (dla) Dzieci” („Warsztaty”) są organizowane przez Art Stations 

Foundation z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 42, kod pocztowy 61-888 („ASF” lub 

„Organizator”) w ramach programu „Stary Browar Nowy Taniec dla Dzieci – Roztańczone rodziny”, 

szczegółowo opisanego na stronie internetowej www.artstationsfoundation5050.com/taniec

2. Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach dotyczących realizacji warsztatów jest:

Hanna Bylka-Kanecka, e-mail: dzieci@starybrowarnowytaniec.pl oraz Mikołaj Maciejewski, e-mail: 

m.maciejewski@artstationsfoundation5050.com,  tel. +4861 8596122.

§ 2 Warsztaty

1. Warsztaty adresowane są do dzieci w dwóch przedziałach wiekowych („Uczestnicy”):

a) grupa przedszkolna „Skoczne łasice”- dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat

b) grupa szkolna „Uważne pantery” - dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat

2. Warsztaty odbywają się w każdy poniedziałek pomiędzy 17 września a 17 grudnia 2018 roku:

a) grupa przedszkolna „Skoczne łasice”- w godzinach od 15:30 do 16:15

b) grupa szkolna „Uważne pantery” - w godzinach od 16:30 do 17:45

3. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

przez opiekuna uczestnika Warsztatów.

4. Ilość miejsc w grupie warsztatowej jest ograniczona do maksymalnie 15 „Uczestników”,

5. Warsztaty prowadzi profesjonalny animator / choreograf.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Warsztatach

1. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest przesłanie zgłoszenia na adres 

dzieci@starybrowarnowytaniec.pl

2. Zapisy otwarte są do wyczerpania miejsc w grupie warsztatowej. Każde kolejne zgłoszenie 

zapisywane jest na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach 

ASF skontaktuje się z pierwszą osobą z listy rezerwowej.

3. Zapisy przyjmowane są na cały semestr zimowy 2018 / 2019 (łącznie 14 zajęć).

4. Udział w Warsztatach jest odpłatny:

a) uczestnictwo w pierwszych zajęciach jest bezpłatne (niezależnie od terminu zapisu)

b) koszt uczestnictwa w jednym warsztacie to 25,00zł, co sumuje się do łącznej opłaty za semestr w 

maksymalnej wysokości 325,00zł (przy pełnym uczestnictwie we wszystkich zajęciach)

5. Płatności za warsztaty należy dokonać z góry przelewem na wskazane w „Umowie uczestnictwa” 

konto bankowe. Płatność podzielona zostanie na dwie transze z uwzględnieniem możliwości 

późniejszego dołączenia do grupy (z listy rezerwowej). Przy zapisie po 13 listopada płatność nie 

będzie dzielona na transze (płatnośc jednorazowa).

6. Warsztaty w ramach realizowane będą w Studio Słodownia +3 przy ul. Półwiejskiej 42 w 

Poznaniu (Stary Browar).

7. Organizator zapewnia prowadzących oraz sprzęt niezbędny do odbycia Warsztatów.

8. W trakcie zajęć uczestnicy podlegają opiece prowadzącego. ASF nie bierze odpowiedzialności za 

dojazd na zajęcia i powrót uczestników lub domu. Dla bezpieczeństwa uczestników, rodzice lub 

opiekunowie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru uczestnika z Warsztatów, ich 

danych personalnych oraz numerów telefonu.

9. Wstęp na Warsztaty jest równoznaczny z udzieleniem przez rodziców lub opiekunów

uczestników nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub



dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów

uczestników Warsztatów dla celów promocyjnych ASF lub Warsztatów. Uczestnikom

Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec NInA z tego tytułu. Formularz zgody

na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Wysyłając do ASF formularz zgłoszeniowy rodzice lub opiekunowie uczestników

wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych przez Art Stations 

Foundation z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 42, kod pocztwoy 61-888, zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że rodzice lub opiekunowie uczestników mają prawo 

wglądu, wnoszenia poprawek oraz usunięcia swoich, dobrowolnie podanych danych osobowych.

2. Wysyłając formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w Warsztatach i biorąc w nich

udział rodzice lub opiekunowie uczestników podporządkowuje się postanowieniom

niniejszego Regulaminu i akceptują je.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Warsztatów, a także do ich

odwołania. Rodzice lub opiekunowie zostaną poinformowani o ewentualnych zmianach

co najmniej 3 dni przed terminem planowanego Warsztatu, chyba, że powodem

odwołania Warsztatu są nieprzewidziane zdarzenia losowe.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: 

www.artstationsfoundation5050.com/taniec.

5. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Warsztatów można uzyskać kontaktując się

z ASF pod numerem wskazanym w § 1 ust. 2 Regulaminu.


