
REGULAMIN  
FUNDACJI INTEGRACYJNY KLUB TAŃCA DLA ZDROWIA  

  
§1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  
 1. FUNDACJA INTEGRACYJNY KLUB TAŃCA DLA ZDROWIA w skrócie IKTdZ  
zwana dalej Fundacją z siedzibą w Warszawie, powiat Warszawa, woj.  MAZOWIECKIE 
działa na podstawie wpisu do KRS pod nr. 0000709944 zarejestrowana w dniu 
19.12.2017r. z numerem REGON 369029740, numerem NIP 9512452365 oraz wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej. W ramach działalności statutowej Fundacja IKTdZ 
tworzy Kluby realizujące  autorski program "Tańca dla Zdrowia" dla wszystkich 
mieszkańców Warszawy i okolic. 

 2. Zapisanie się do  jednej z grup działających w ramach Klubu powołanego przez 
Fundację oraz korzystanie z zajęć prowadzonych przez Fundację jest jednoznaczne z 
przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu 
(dalej „Regulamin”). W przypadku gdy uczestnikiem zajęć jest osoba niepełnoletnia, 
postanowienia Regulaminu wiążą jej prawnych opiekunów. 

  
§2  

ZAPISY NA ZAJĘCIA 

  
 1. Na zajęcia prowadzone przez Fundację mogą zapisać się wszystkie osoby, które  
ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie powyżej 7. roku życia pod warunkiem 
przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (zwane dalej 
„Uczestnikami”). 

 2. Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać w następujący 
sposób: 

 2.1. osobiście w godzinach pracy recepcji Fundacji (pół godziny przed zajęciami i  
pół godziny po zakończeniu zajęć) w lokalizacji gdzie odbywają się zajęcia; 

 2.2. telefonicznie pod nr tel. 515-680-003 (w przypadku  włączenia się aparatu 
zgłoszeniowego prosimy o pozostawianie wiadomości); 

 2.3. wypełniając formularz zapisu i przesyłając go na adres poczty elektronicznej:  
fundacjaiktdz@gmail.com  lub sms-em na nr wskazany w pkt. 2.2;  

 2.4 przez Facebook @fiktdz wysyłając wiadomość 

 Lokalizacje i godziny pracy recepcji Fundacji będą dostępne w miejscu, gdzie  
odbywają się zajęcia lub na FB. 

 3.  Decyzję o przynależności do danej grupy: Grupa I - Poziom podstawowy, Grupa  
II - Poziom  średnio zaawansowany - ogólny czy Grupa III - widowisko, turniej,  
przedstawienie, taniec w parach, podejmują instruktorzy Fundacji, na podstawie  
dokonanej oceny poziomu i umiejętności uczestnika,.  

 4. Osoby, które zapisały się na zajęcia, ale nie dokonały opłaty, są skreślane z listy. 
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 5. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona, a o ilości osób w danej grupie 
decyduje Fundacja. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zapisów i opłat. 

 6. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc przewidzianych w danej grupie, 
będzie tworzona lista rezerwowa. 

 7. W przypadku zwolnienia się miejsca w grupie istnieje możliwość dołączania osób 
z listy rezerwowej w kolejności w jakiej zostali zapisani na listę rezerwową. 

 8. Fundacja poinformuje osobę zapisaną na liście rezerwowej mailowo, 
telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia zajęć. 

 9. Fundacja ma prawo do rozwiązania grupy i odwołania zaplanowanych zajęć w 
przypadku nie zebrania się wystarczającej ilości osób w danej grupie. Wszystkie 
uiszczone opłaty a nie wykorzystane z powodu rozwiązania grupy lub odwołania zajęć z 
przyczyn niezależnych od uczestnika (jak np. zbyt mała ilość uczestników, choroba 
Instruktora i brak możliwości zastępstwa) będą zwracane.  

§3  
OPŁATY ZA ZAJĘCIA 

  
 1. Opłaty za zajęcia można dokonać: 

 1. osobiście, w godzinach pracy recepcji Fundacji w danej lokalizacji lub 
bezpośrednio przed lub po zajęciach u instruktora, tylko gotówką. 
 2. przelewem na konto bankowe 
mBank nr konta: 83 1140 2004 0000 3002 7735 9311 z dopiskiem: imię, nazwisko, 
grupa, lokalizacja.  
PRZED ZAJĘCIAMI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOWÓD WPŁATY 

 2. Opłata za zajęcia w pierwszym okresie edukacyjnym: luty - czerwiec (uwaga: 
opłaty mogą różnić w różnych lokalizacjach):  

 25 PLN za 1 godz. (60 min.) zajęć za jedną osobę na poziomie Grupy I (poziom 
podstawowy) 4 x w miesiącu - KARNET - 100 PLN OD OSOBY 
 25 PLN za 1 godz. (60 min.) zajęć za jedną osobę na poziomie Grupy II 
(poziom średnio zaawansowany, ogólny)  4 x w miesiącu - KARNET - 100 PLN OD 
OSOBY 
 35 PLN za 1,5 godz. (90 min.) za jedną osobę na poziomie Grupy III (turniej, 
widowisko, przedstawienie, taniec w parach). 4x w miesiącu - 140 PLN OD OSOBY 

 UWAGA - OPŁATY MOŻNA DOKONAĆ WYŁĄCZNIE WYKUPUJĄC 
MIESIĘCZNY KARNET. SZCZEGÓLNE PRZYPADKI BĘDĄ ROZPATRYWANE 
INDYWIDUALNIE. 
 W przypadku uczestniczenia pary w Grupie I lub Grupie II i jednocześnie w Grupie  
III w tym samym miesiącu, opłata za zajęcia w Grupie III jest niższa o 70%. 

 3. Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę proszone są o przesłanie e- maila na 
podany adres e-mailowy z pełnymi danymi, na jakie ma być wystawiona faktura lub o 
zgłoszenie tego faktu w recepcji do 7 dni po dokonaniu opłaty. Faktury wystawiane są na 
podstawie wydanego rachunku za opłatę, pod koniec miesiąca kalendarzowego. 



§4  
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 

 1. Fundacja zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach 
zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym okresie edukacyjnym: Okres kalendarzowy I 
- luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec (5m). Przerwa wakacyjna -  lipiec, sierpień (2m). 
Okres edukacyjny II - wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń (5m). 

 2. W szczególnych przypadkach Fundacja zastrzega sobie prawo przeniesienia 
zajęć w danej grupie do innej siedziby, jeśli dni i godzina zajęć nie ulegną zmianie. 

 3. Uczestnikami zajęć są osoby, które wypełniły Formularz zgłoszeniowy 
(akceptując Regulamin) i uiściły opłatę za zajęcia.  
 4. Zgłoszenia nieobecności należy dokonać, najpóźniej na 24 godz. przed 
godziną rozpoczęcia zajęć w dniu w którym są zajęcia, w następujący sposób: 

 4.1. telefonicznie pod nr. tel. 515-680-003  (w przypadku  włączenia się aparatu 
zgłoszeniowego prosimy o pozostawianie wiadomości); ; 

 4.2. osobiście w recepcji Fundacji w godzinach pracy recepcji Fundacji w dowolnej 
lokalizacji; 

 4.3. e-mailowo lub sms-em (konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz zajęć 
na które zgłasza się nieobecność).fundacjaiktdz@gmail.com  

 4.4  W przypadku zgłoszenia  nieobecności na zajęciach w terminie wskazanym w 
pkt 4, opłacone i nieopłacone zajęcia, w których uczestnik nie brał udziału można odrobić 
w innym terminie lub w innej grupie o tym samym poziomie. Dokonana opłata za nieodbyte 
zajęcia zostanie przeniesiona na kolejne zajęcia lub w przypadku braku takiej możliwości 
zwrócona. W przypadku niestawienia się na opłacone wcześniej zajęcia bez 
usprawiedliwienia nieobecności zgodnie z pkt 4 Regulaminu, opłata przepada.  

§5  
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ PRZEZ FUNDACJĘ i ZASTĘPSTWA 

  
 1. Fundacja powiadamia uczestników o odwołaniu zajęć w przypadkach losowych 
za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w recepcji Fundacji, w miejscu i czasie 
w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia – w jakim terminie uczestnicy będą 
powiadamiani? 

 2. Fundacja zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących 
przypadkach: 

 2.1. zapisania się na zajęcia mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników 
potrzebna do rozpoczęcia zajęć na danym poziomie; 

 2.2. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia w danej grupie 
poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do kontynuacji zajęć i braku osób na 
liście rezerwowej; 

 3. W przypadku rozwiązania grupy, Fundacja zwraca wpłacone wcześniej opłaty za 
zajęcia, które się nie odbędą lub umożliwi przepisanie się do innej grupy o tym samym 
poziomie, w której są miejsca. 
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 4. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej 
stawienie się prowadzącego na zajęcia, Fundacja zorganizuje zastępstwo, w przypadku 
niemożliwości zorganizowania zastępstwa opłaty za zajęcia, które się nie odbyły z 
przyczyny wskazanej w zd. 1 zostaną zwrócone.  

  
§6  

ZWROTY 

  
1. Zwroty ZA NIEODBYTE I ODWOŁANE W TERMINIE ZAJĘCIA wypłacane będą 

gotówką, w recepcji Fundacji, gdzie odbywały się zajęcia, w godzinach pracy 
recepcji, 

2. Fundacja nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za 
nieobecność lub konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie uczestnika i nie 
odwołał on zajęć w przewidzianym Regulaminem terminie. W szczególnych nagłych 
przypadkach sytuacja będzie rozpatrywana indywidualnie. 

§8  
BEZPIECZEŃSTWO 

  
 1. Fundacja nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków.. 

 2. Uczestnik zajęć w Fundacji powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 
uczestników zajęć. 

 4. Na salę w której odbywają się zajęcia można wejść wyłącznie w zmienionym 
obuwiu, bez śliskiej powierzchni. Dla własnego komfortu uczestnicy zajęć powinni mieć na 
sobie lekki przewiewny strój sportowy. Informacji o stosownym obuwiu i stroju udzielają 
instruktorzy lub recepcja. 

 6. Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie zajęć, a także w szafkach 
Fundacja nie odpowiada. Uczestnik może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się 
zajęcia. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować 
recepcję o zaistniałej kradzieży a recepcja ma obowiązek wezwać policję. 

 7. Uczestnicy zajęć są narażeni na wysokie natężenie dźwięku. 

 8. Od uczestników zajęć wymagane jest przed rozpoczęciem zajęć  
zaświadczenie od  lekarza dotyczące braku przeciwskazań do uprawiania tego typu 
aktywności (zajęcia taneczno ruchowe), jaka realizowana będzie podczas  zajęć lub 
własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku takich przeciwskazań w Formularzu 
zgłoszeniowym.  

§9  
OCHRONA PRYWATNOŚCI 

  
 Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników (imię, 
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) jest Fundacja. Uczestnik zajęć 
wyraża zgodę na przetwarzanie jego wyżej wymienionych danych osobowych  przez  



Fundację dla celów organizacji zajęć, poprzez podpisanie Formularza  zgłoszeniowego. 
Uczestnik zajęć może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i 
żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa 
w zajęciach organizowanych przez Fundację uczestnik, jego rodzic bądź opiekun w 
przypadku nieletnich, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej 
rejestracji uczestnika przez Fundację. 

  
§10  

REKLAMACJE 

  
 Wszelkie reklamacje związane z zajęciami lub ich organizacją uczestnicy zajęć 
powinni zgłaszać do recepcji Fundacji na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej 
szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia 
podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia zajęć. 

§11 
 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 

  
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie 

internetowej Fundacji (w tym opisów i zdjęć) bez pisemnej zgody Fundacji. W celu 
ochrony wizerunku zabrania się fotografowania lub filmowania uczestników zajęć 
bez ich i Fundacji zgody. Żadne materiały, o jakich mowa w zd. 1 i 2  nie mogą być 
publikowane, rozpowszechniane, powielane bez zgody Fundacji na jakimkolwiek 
polu eksploatacji  

2. Ponieważ celem Fundacji jest przygotowanie unikalnych autorskich programów 
treningowych dla integracyjnych grup, Fundacja zastrzega sobie prawo filmowania i 
fotografowania uczestników zajęć podczas odbywających się zajęć oraz 
dokumentowania przebiegu zajęć przy pomocy fotografii i filmu, jak również 
publikowania uzyskanych w ten sposób materiałów na stronach internetowych 
Fundacji. Materiały te mogą być wykorzystywane jedynie jako materiał służący 
realizacji celu Fundacji. Każdy uczestnik ma prawo obejrzenia materiałów i żądać 
usunięcia ich ze strony internetowej. Brak tego typu żądań uznane będzie za zgodę 
na publikację. 

  
§12  

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

  
 1. Uczestnik zajęć ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, 
na które narazi Fundację a które powstały w wyniku jego działania lub zaniechania. 

 2. Na terenie zajęć w Fundacji uczestników zajęć obowiązuje całkowity zakaz 
palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. 

 3. Na terenie zajęć w Fundacji obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów 
oraz motorów z wyjątkiem sprzętu, który jest konieczny z powodu niepełnosprawności 
uczestnika. 



 4. Na salach, gdzie odbywają się zajęcia, obowiązuje zakaz używania telefonów  
komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych  
plastikowych butelkach. 

 5. Na salach, gdzie odbywają się zajęcia, podczas zajęć mogą przebywać tylko 
uczestnicy danej grupy, lub w przypadku uczestników niepe łnoletnich lub 
niepełnosprawnych ich rodzice czy opiekunowie i instruktorzy. 

 6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  
  
  
  


