
REGULAMIN ZAJĘĆ
z dnia 02.09.2019 r.

§ 1
Definicje

1. Użyte w regulaminie określenie oznaczają:
1. Organizator – FUNDACJA KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASH ART NIP 8381870190, REGON

384337236, KRS 0000802962 
2. Sekretariat Organizatora – Adres korespondencyjny: ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 42a, 96-300 Żyrardów,, tel.

+48 536 400 064, www.szkolazyrardow.pl, e-mail: biuro@szkolazyrardow.pl
3. Uczestnik zajęć – osoba uczęszczająca na zajęcia organizowane przez Organizatora
4. Rodzic, Opiekun, Usługobiorca – osoba prawnie odpowiedzialna za Uczestnika zajęć, podpisująca Umowę

z Organizatorem
5. Prowadzący zajęcia – osoba, która z ramienia Organizatora realizuje zajęcia (pedagog, trener, instruktor, choreograf)
6. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Rodzicem na świadczenie usług związanych ze sportem lub

rekreacją
7. Harmonogram zajęć – grafik zajęć obejmujący cykl zajęć od września do czerwca.
8. E-Dziennik – aplikacja, do której mają dostęp Rodzice. Można tam sprawdzić m.in. termin odrabianych zajęć, opłaty,

zapisać się na wydarzenia szkolne i wyjazdy (www.szkolazyrardow.pl)
9. Cennik – dokument określający wysokość opłat za uczestnictwo w poszczególnych kursach, organizowanych przez

Organizatora.
10. Tabela Opłat Dodatkowych – dokument określający wysokość dodatkowy opłat (np. wezwanie do zapłaty).
11. Regulamin Zniżek – dokument określający wysokość zniżek dla Usługobiorców oraz zasadę ich naliczania (np. zniżka dla

rodzeństwa).
12. Karta Zdrowia Sportowca – dokument potwierdzający, iż Uczestnik może brać aktywny udział w treningach, wydany

przez lekarza sportowego.
13. Aktywna umowa – umowa, która została podpisana przez obie strony, a płatności wynikające z umowy są regulowane

terminowo, co umożliwia kontynuowanie naliczania zniżek.

§ 2
Postanowienia Ogólne

1. Rok szkolny, w którym prowadzone są zajęcia trwa od września do czerwca. Szczegółowy harmonogram roku szkolnego jest
stanowi załącznik do umowy oraz jest dostępny w Sekretariacie Organizatora i w E-Dzienniku.

2. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Organizatora jest jednoznaczna z przyjęciem do wiadomości,
zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za
przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszy regulamin oraz mają zawartą Umowę z Organizatorem.
4. Umowa pomiędzy Organizatorem a Rodzicem zawierana jest przez uprawnione do tego osoby w miejscu odbywania się zajęć.
5. Zajęcia odbywają się od 1 do 6 razy w tygodniu wg harmonogramu poszczególnej grupy. Jednostka lekcyjna trwa 45, 60, 75 lub 90

min. w zależności od rodzaju kursu i grupy wiekowej. Każda grupa ma wyznaczony konkretny dzień i godzinę swoich zajęć.
6. Cena kursu nie obejmuje zajęć w okresach ferii zimowych i przerwy wakacyjnej.
7. Organizator w okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej organizuje półkolonie oraz zgrupowania. Opcja ta jest dodatkowo

płatna.
8. Udział w zajęciach organizowanych przez Organizatora jest odpłatny.
9. W przypadku osób, które biorą udział w zajęciach celem zapisania się do grupy – udział ten jest jednorazowy. Uczestnictwo

w następnych zajęciach jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Cennika Organizatora.

§ 3
Organizacja zajęć

1. Zajęcia prowadzone przez Organizatora mają za zadanie zwiększenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie
prawidłowej postawy.

2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1 Organizator zapewnia organizację całorocznych kursów sportowych
z elementami tańca o charakterze ogólnorozwojowym i specjalistycznym.

3. Uczestnik zajęć musi posiadać odpowiedni - jednolity z całą grupą kostium ćwiczebny wraz z obuwiem, ustalony z Prowadzącym
zajęcia, oraz niezbędne przybory, określone przez Prowadzącego. W szczególności dotyczący to posiadania ustalonego
i obowiązującego kostiumu podczas lekcji otwartych, pokazów, koncertów, konkursów, zawodów i innych publicznych wystąpień
organizowanych przez Organizatora.

4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danej grupy oraz dokonały
odpowiedniej płatności zgodnie z § 6.

5. Z uwagi na komfort Uczestników, rodzice / opiekunowie / przedstawiciele Uczestnika zajęć i inne towarzyszące mu osoby nie
mają prawa przebywać w salach, w których odbywają się zajęcia – osoby te mogą zostać zaproszone przez Uczestnika zajęć na
zajęcia otwarte zgodnie z § 5. ust. 2.
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6. Liczba osób w grupie jest ograniczona i określa ją każdorazowo Organizator. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostaje
zamknięta.

7. Uczestnik zajęć organizowanych przez Organizatora zobowiązany jest do przestrzegania wykonywania poleceń Prowadzącego
zajęcia, dotyczących sposobu wykonywania ćwiczeń.

8. Obowiązkiem Uczestnika zajęć jest informowanie Prowadzącego przed przystąpieniem do wykonywania zadanych ćwiczeń o swej
każdorazowej niedyspozycji, stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonanie ćwiczenia.

9. Każdego Uczestnika obowiązuje wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, punktualność i obowiązkowość a także aktywny
udział w zajęciach.

10. Brak właściwego kostiumu może być podstawą dla Prowadzącego o odsunięciu Uczestnika od reprezentowania Organizatora
oraz od udziału w zajęciach (pokazach, zawodach).

§ 4
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca zobowiązuje się:
a) do punktualnego stawiania z Uczestnikiem zajęć się na zajęciach.
b) uprzedzenia Sekretariatu Organizatora o każdej nieobecności dziecka, najpóźniej w dniu zajęć. W przypadku zgłoszonej

nieobecności dziecka na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w grupie tylko określonej przez Organizatora. Nie
przybycie na umówiony termin i nie uprzedzenie o tym fakcie powoduje utratę możliwości odrobienia danych zajęć.

c) w przypadku choroby uczestnika lub kontuzji, potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim, powodującej jego
nieobecność na okres powyżej dwóch tygodni niezbędne jest zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu Organizatora drogą
mailową biuro@szkolazyrardow.pl. Zgłoszenie nieobecności uczestnika w powyższy sposób pozwoli na proporcjonalne
obniżenie wysokości opłaty za kolejny miesiąc.

2. Z góry zaplanowane nieobecności należy odrobić wcześniej, pozostawienie tego na koniec roku może spotkać się
z odmową odrobienia zajęć.

3. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania kursu Usługobiorca zobowiązuje się do zgłoszenia tego faktu poprzez wypowiedzenie
warunków zawartej umowy co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem ( ze skutkiem na koniec miesiąca) poprzez złożenie
wypowiedzenia w formie pisemnej w sekretariacie szkoły, jednocześnie regulując należności za odbyte zajęcia.

§ 5
Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się zadbać o punktualne rozpoczynanie się i kończenie każdych zajęć oraz udzielenia Usługobiorcy
informacji o postępach w nauce oraz rozwoju dziecka.

2. Dwa razy do roku Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć otwartych, na które Uczestnicy mogą zaprosić osoby
towarzyszące.

3. Organizator ma prawo odwołać zajęcia jedynie z ważnych powodów. Odwołane zajęcia zostaną przeprowadzone w innym
terminie wyznaczonym przez Organizatora.

4. W przypadku choroby lub niedyspozycji Prowadzącego zajęcia Organizator ma prawo wyznaczyć innego Prowadzącego
w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.

5. W przypadku grup zamkniętych (repertuar), prawo uczestniczenia w i zajęciach mają jedynie osoby, które uzyskały na to zgodę
Organizatora lub Prowadzącego daną grupę.

6. Wszelkie informacje o zmianach w harmonogramie będą aktualizowane w E-Dzienniku – są również podawane Rodzicom
z wyprzedzeniem. W nagłych sytuacjach Rodzice zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie lub przy pomocy wiadomości
SMS.

7. Organizator ma prawo rozwiązania Umowy w przypadku gdy:
a) Usługobiorca nie wywiązał się z obowiązku dokonania opłaty za kurs w wysokości i terminie wyznaczonym przez

Organizatora
b) doszło do umyślnego niszczenia wyposażenia Organizatora, sprzętu lub pomocy dydaktycznych
c) wpływają skargi współuczestników ich przedstawicieli lub Prowadzących zajęcia, co do zachowania dziecka

Usługobiorcy, zakłócającego porządek na terenie Organizatora, a zwłaszcza zachowania utrudniającego odbywanie zajęć
d) przedstawiciel uczestnika kursu nie uprzedzi Organizatora o trzech kolejnych nieobecnościach uczestnika kursu na

zajęciach.
e) liczba osób potrzebnych do kontynuowania trwania kursu jest niewystarczająca.

§ 6
Opłaty

1. Wysokość opłaty za rok szkolny wynika z aktualnie obowiązującego Cennika, który jest dostępny w Sekretariacie Organizatora.
2. Cena kursu obejmuje: 

a) opłatę członkowską
b) rezerwacje miejsca w danej grupie
c) udział w zajęciach według harmonogramu grupy do której uczęszcza Uczestnik
d) udział w wydarzeniach szkolnych (bal dyniowy, bal karnawałowy, premiery filmowe MASH ART TV)
e) materiały dydaktyczne
f) wygenerowanie konta i roczny dostęp do E-Dziennika.
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3. Płatności należy regulować terminowo, zgodnie z zawartą Umową oraz informacjami otrzymanymi w Sekretariacie Organizatora.
Opłaty są dokonywane całości lub w ratach, których wysokość jest podana w umowie.

4. Płatność będzie wykonana przez Usługobiorcę na konto bankowe Organizatora.
5. Brak uczestnictwa w zajęciach nie zwalnia z konieczności wniesienia opłat.
6. Usługobiorcy mogą korzystać ze zniżek przewidzianych przez Organizatora, które określa Regulamin Zniżek.  
7. W przypadku powstania opóźnienia w płatności Usługobiorca zapłaci Usługodawcy odsetki w kwocie określonej w art. 359 § 2

Kodeksu Cywilnego, oraz poniesienia opłaty manipulacyjnej związanej z obsługą zadłużenia (wezwanie do zapłaty) w wysokości
określnej w Tabeli Opłat Dodatkowych.

§ 7
Bezpieczeństwo

1. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale, w których odbywają się zajęcia kursów. Prowadzący ma prawo nie
wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet lub podłogę z innego tworzywa.

2. Prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób
niestosowne, bez zwrotu opłaty za zajęcia. Tacy uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni
z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali pod opieką prowadzącego.

3. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki powstałe bez winy Organizatora i osób zatrudnionych przez Organizatora.

4. Uczestnik zajęć musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie to, każdy z Uczestników wykupuje
indywidualnie.

5. Uczestnicy zajęć muszą posiadać aktualne badania i brak przeciwskazań lekarskich do udziału w zajęciach.

6. Uczestnicy grup zawodniczych muszą obowiązkowo posiadać Kartę Zdrowia Sportowca. Kartę tę można wyrobić indywidualnie,
bądź grupowo – za pośrednictwem Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę.
W przypadku ewentualnej kradzieży Organizatora jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni
poinformować obsługę obiektu, na którym mają miejsce zajęcia o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

8. Zabrania się przebywania na salach tanecznych, treningowych bez wiedzy i zgody Prowadzącego. Przebywając na sali należy
podporządkować się poleceniom Prowadzącego. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń
Prowadzącego odpowiedzialność ponosi Uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich jego prawny opiekun.

9. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i tłustych substancji.

10. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale jedzenia i ciepłych napoi.

11. Osoby przebywające na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP
i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia obiektu i innych uczestników zajęć.

12. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku zajęć.

13. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

14. Na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych,
wnoszenia i spożywania narkotyków.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Zabrania się flmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatora.

2. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji zajęć w przypadku
publikacji zdjęć i flmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Organizatora i jego patronów w każdej
formie i bez granic czasowych i terytorialnych.

3. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją
z zajęć przez uczestnika, bez zwrotu wpłaconej opłaty.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

…..........................................................................                                                           .........................................................................

Miejscowość, data Czytelny podpis Rodzica
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez
nas usług edukacyjnych jest FUNDACJA KLUB SPORTOWY GIMNASTYKI I TAŃCA MASZ ART z siedzibą w Żyrardowie.

 2. Przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL opiekuna, jego adresu
zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail, nazwy i adresu szkoły do której uczęszcza, wzrost.
Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole
(np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do
prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

 3. Nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Może jednak zdarzyć się sytuacja, gdy ze względu na bezpieczeństwo naszego
ucznia, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia dziecka.

 4. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem,
nie są nigdzie rejestrowane ani nie są przez nas przetwarzane lub powierzane innym podmiotom, zaś nauczyciele są
zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;

 5. Dane osobowe przetwarzane będą:
 a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji

związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych,
wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach).

 b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych.
 c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach

oferowanych przez nas.
 6. Podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter

dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług edukacyjnych.
 7. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ukończenia przez naszego ucznia 19 roku życia –

co umożliwia otworzenie historii nauki programów nauczania w przypadku powrotu naszego ucznia do szkoły. Nie dłużej niż
2 lata po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe –
zniszczone;

 8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem
możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;

 9. Przypominamy, iż posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 r. – UODO) gdy uznacie
Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych
lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy
o świadczenie usług edukacyjnych;

 11. Ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje proflowania
w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na proflowaniu;

 12. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików
komputerowych używamy metod kryptografcznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe
posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są
w miejscach, fzycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. 

Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej i przyjmuję ją do wiadomości:

….................................................................... …....................................................................
Miejscowość, data Czytelny podpis Rodzica
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