
REGULAMIN STUDIA TAŃCA BEATA RUMIN-GEBEL 
OBOWIĄZUJĄCEGO W ELITE DANCE STUDIO

1. Studio Tańca Beata Rumin-Gebel świadczy usługi w zakresie nauki tańca w miejscu 
wykonywania - Elite Dance Studio przy ul. Wawrzyniaka 6m w Szczecinie.

2. Uczestnikiem zajęć tanecznych może być osoba pełnoletnia i zdrowa - w 
przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdrowotnych należy skonsultować się z 
lekarzem.

3. Zajęcia taneczne prowadzone są wg aktualnego planu zajęć dostępnego na stronie 
internetowej www.elitedance.pl i na tablicy ogłoszeń w Elite Dance Studio.

4. Podział na grupy taneczne zależy od stopnia zaawansowania.

4.1 O ilości par tanecznych w grupie decyduje Studio Tańca Beata Rumin-Gebel.

4.2 Gdy ilość par w grupie spadnie do dwóch grupa może ulec rozwiązaniu.

5. Opłata za grupowe zajęcia taneczne jest pobierana na początku 
czerotygodniowego cyklu wg aktualnego cennika dostępnego na stronie 
internetowej www.elitedance.pl i na tablicy ogłoszeń w Elite Dance Studio.

5.1. Za zajęcia opuszczone przez Uczestnika nie będą zwracane opłaty.

5.2 W przypadku odwołania zajęć przez Studio Tańca Beata Rumin-Gebel 
proponowany jest inny termin ich odbycia lub zwrot opłaty.

5.3 Opłaty za zajęcia taneczne można dokonać w Elite Dance Studio gotówką lub za 
pomocą terminala płatniczego.

5.4 Brak opłaty za zajęcia powoduje skreślenie z listy Uczestników kursu.

6. Zajęcia taneczne trwają 1 godzinę i 15 minut dla grup zaawansowanych oraz 60 
minut dla grup początkujących i odbywają się w zależności od rodzaju grupy raz lub 
dwa razy w tygodniu.

7. Indywidualne lekcje tańca trwają 45 min.

7.1 Za indywidualne lekcje tańca pobierane są opłaty bezpośrednio po lekcji wg 
aktualnego cennika dostępnego na stronie internetowej www.elitedance.pl i na 
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tablicy ogłoszeń w Elite Dance Studio.

7.2. Indywidualne lekcje tańca można odwołać najpóźniej jeden dzień przez 
zaplanowanym terminem. W przeciwnym razie pobierana jest opłata. 

8. Na sali tanecznej obowiązuje obuwie zmienne. 

8.1 Za zabrudzenia parkietu wynikłe z powodu braku obuwia zmiennego naliczona 
może być kara w wysokości 50 zł.

9. Podczas zajęć nauki tańca obowiązuje calkowity zakaz używania telefonów 
komórkowych, robienia zdjęć i filmów.

10. Za rzeczy pozostawione w szatni i na sali tanecznej Studio Tańca Beata Rumin-
Gebel nie odpowiada.

11. Studio Tańca Beata Rumin-Gebel nie ubezpiecza Uczestników zajęć tanecznych.

12. Każdy Uczestnik zajęć tanecznych jest zobowiązany do wypelnienia formularza 
zgody na przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, numer 
telefonu oraz adres e-mail pobieranych w celu dostarczenia  niezbednych informacji 
dotyczących wszelkich działań Studia Tańca Beata Rumin-Gebel, a w szczególności 
planu zajęć oraz programu nauczania. Podpisanie takiego formularza jest 
równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia Tańca Beata Rumin-Gebel

12.1. Administratorem danych osobowych jest Studio Tańca Beata Rumin-Gebel z 
siedzibą w Szczecinie przy ul. Obłoków 40/2. Dane osobowe Uczestników zajęć 
tanecznych będą przetwarzane przez Studio Tańca Beata Rumin-Gebel. Podanie 
danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi w zakresie nauki 
tańca. Uczestnikom zajęć tanecznych przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania 
danych i wniesienie sprzeciwu na warunkach określonych prawem.
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