REGULAMIN ZAJĘĆ ZESPOŁÓW
TANECZNYCH

KLUBU „Tęczowa wyobraźnia”:
„BĄCZKI”, „KAMANN Kids”,

„KAMANN Dance 1”, KAMANN Dance 2

I. Zasady płatności za zajęcia taneczne:

1. Opłata za miesiąc zajęć dla wszystkich zespołów jest stała niezależnie od
ilości przeprowadzonych lekcji wypadających w miesiącu. Opłata wynika z
ogólnej liczby zajęć realizowanych w trakcie roku szkolnego.

2. Każdy zespół ma ustaloną inną opłatę ze względu na różnicę czasową zajęć
oraz na inne dodatki.

3. Opłata ta obejmuje: uczestnictwo dziecka na zajęciach tanecznych według

harmonogramu zajęć każdego z zespołów, prowadzenie zajęć według

autorskiego nowatorskiego programu nauczania wypracowanego przez Panią
Magdalenę Izdebską oraz opiekę nad dziećmi podczas występów na terenie
Łodzi oraz poza nią, aranżację muzyczną, choreografię.

4. Kwota ta jest płatna do 10-tego dnia każdego miesiąca w tzw. 9 ratach od
października do czerwca.

5. Zajęcia nie są prowadzone w dni ustawowo wolne od zajęć szkolnych tj. w
okresie przerw świątecznych i ferii zimowych, a także nadzwyczajnych

sytuacji w których szkoła została zamknięta (w dzień nauczyciela i w
rekolekcje zajęcia odbywają się).

6. W przypadku prób dodatkowych przed występami (instruktor ustala czy
grupa ich potrzebuje) opłata za zajęcia nie zwiększa się.

7. Opłat należy dokonywać u p. Magdaleny Izdebskiej lub osoby do tego
wyznaczonej, bądź na konto: PKO BP III o/ Łódź 26 1020 3378 0000 1702
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0229 1227 z dopiskiem - imię i nazwisko dziecka, nazwa zespołu, tytuł opłaty
(np. miesiąc).

7. W przypadkach spornych rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest przedłożyć
instruktorowi dowód wpłaty KP lub wydruk z konta.

8. W przypadku nie dokonania wpłaty po upływie miesiąca uczestnik zajęć nie

będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tanecznych i zostanie automatycznie
skreślony z listy.

9. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach opłata nie jest pomniejszana.

Zwolnienie z opłat następuje tylko w wypadku długotrwałej nieobecności

dziecka, wyłącznie w udokumentowanych przypadkach losowych (długotrwała
choroba hospitalizacja dziecka, złamania kończyn). Krótkotrwałe nieobecności
nie zwalniają z opłat.

10. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, będzie wyznaczone
zastępstwo lub zajęcia będą odrobione w innym terminie.

11. Rezygnację z przynależności do zespołu należy złożyć pisemnie do instruktora
bądź drogą mailową po potwierdzeniu telefonicznym oraz uregulowaniu opłat z
miesięcznym wypowiedzeniem.

II. W ramach opłat zapewniamy:

1. Prowadzenie autorskich zajęć wg. harmonogramu na rok szkolny 2016/2017.

2. Możliwość zaprezentowania zespołów na przeglądach, festynach i konkursach
tanecznych w Łodzi oraz poza nią.

3. Dodatkowe próby przed występami.

4. Organizację Balu Mikołajkowego, Balu Karnawałowego dla uczestników zajęć i
ich rodziców.

5. Każdy uczestnik zajęć na koniec roku szkolnego otrzyma dyplom ukończenia
kursu tanecznego.
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III. Inna działalność dodatkowo płatna:

1. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizujemy w czasie ferii zimowych i letnich
wyjazdy na obóz taneczny.

2. W ramach wszechstronnego rozwoju tanecznego zostaną zorganizowane
dodatkowe warsztaty ze znanymi na scenie tanecznej choreografami z różnych
styli tańca/akrobatyki dla chętnych osób.
IV. Obowiązujące zasady:

1. Uczestników zajęć tanecznych obowiązuje lekki wygodny strój treningowy nie
krępujący ruchów, włosy związane oraz obuwie na zmianę baletki.

2. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dzieciom noszenia biżuterii na
zajęciach.

3. Rodzice i inne osoby towarzyszące dziecku nie mogą przebywać na sali
tanecznej bez zgody instruktora. Prosimy oczekiwać na dzieci w miejscu do
tego wyznaczonym.

4. Kontakt między rodzicami a instruktorem odbywa się osobiście, mailowo,
telefonicznie, nie poprzez osoby trzecie.

5. Kontakt instruktora z rodzicami odbywa się poprzez przekazywanie dzieciom
”karteczek z informacjami”, tablicę ogłoszeń, Facebook oraz email.

6. Prosimy zgłaszać planowaną nieobecność na zajęciach do instruktora
prowadzącego zajęcia – czy to będzie jednorazowa czy dłuższa.

7. Nieobecność na pokazach wynikająca z wcześniej zaplanowanych innych
wydarzeń proszę zgłaszać z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

8. Tancerze nieobecni na ostatniej próbie przed występami będą wykluczeni z
prezentacji tanecznych.

9. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer podczas zajęć bez zgody
instruktora jest zabronione.
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10. Układy taneczne, choreografie, kombinacje taneczne przekazywane młodym
tancerzom są własnością instruktora prowadzącego dane zajęcia. Zabrania się
ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z tymi zajęciami i
publicznego ich wykonywania bez zgody instruktora.

11. Zabrania się wykonywania dzieciom niebezpiecznych figur bez koordynacji

instruktora, hałasowania i biegania w oczekiwaniu na zajęcia na korytarzu lub
w szatni. Za uszczerbki na zdrowiu powstałe przed lub po zajęciach nie
odpowiada instruktor.

12. Grupy taneczne prowadzone przez p. Magdalenę Izdebską są podzielone pod
względem wieku i poziomu zaawansowania uczestników. O ewentualnym
przeniesieniu do wyższej grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia.

13. Należy powiadamiać instruktora prowadzącego o złym stanie zdrowia, lub
kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.

14. W przypadku nieobecności dziecka rodzic jest sam zobowiązany do uzyskania
informacji oraz interesowania się działaniami w grupie.

15. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie
zakłóca ich przebieg. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z

udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. W
przypadku permanentnego łamania regulaminu dziecko może zostać usunięte z
grupy.

16. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione po zajęciach na
terenie SP nr 37 i poza nią.

17. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków (np. NW szkolne, lub NW rodzinne). Nie ubezpieczamy uczestników

zajęć od nieszczęśliwych wypadków, ani nie ponosimy odpowiedzialności za

nieszczęśliwe wypadki i kontuzje, które zajdą bez winy instruktora i osób
działających z ramienia ….

18. Ubezpieczamy dzieci od NW na wyjazdy autokarowe np. na konkursy tańca,
jest to usługa zawarta w cenie danego wyjazdu.
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V. Rodzic/opiekun zobowiązuje się :

1. Przyprowadzać dziecko na zajęcia co najmniej 10 minut wcześniej przed

rozpoczęciem zajęć, a także odbierać po zajęciach. Dziecko znajduje się pod
opieką instruktora od momentu rozpoczęcia do zakończenia zajęć, czyli od

momentu odbioru dzieci na parterze szkoły przy szatni do momentu odbioru
przez rodzica/inną upoważnioną osobę.

2. Pokryć koszty wszelkich szkód wyrządzonych przez dziecko zarówno w sali,
gdzie odbywają się zajęcia jak i na korytarzu oraz w trakcie przeglądów tańca
czy innych wyjazdach grupowych.

3. Przyprowadzać dziecko na dodatkowe próby przed specjalnymi występami.

4. Wspierać dziecko w jego pracy w zespole i pomagać mu wypełniać regulamin,
zachęcać do podnoszenia swoich umiejętności.

5. Terminowo dokonywać płatności.
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