REGULAMIN PRACOWNI DO GÓRY NOGAMI
1. Pracownia Do Góry Nogami prowadzona jest przez Ewę Zychowicz, przy ulicy Jana Długosza
12a w Mińsku Mazowieckim.
2. Pracownia zapewnia salę do zajęć oraz wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
3. Pracownia odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko i wyłącznie w trakcie zajęć.
4. Opłaty miesięczne należy wnosić do dnia 5 każdego miesiąca. Niedotrzymanie terminu
płatności może spowodować wykluczenie z zajęć.
5. Opłata obowiązuje uczestników bez względu na ilość zajęć wykorzystanych w miesiącu.
6. W uzasadnionych przypadkach np. długotrwała trwająca ponad 2 tygodnie choroba dziecka,
na prośbę rodzica możliwy jest zwrot 50% opłaty miesięcznej w formie przeniesienia tej
opłaty na następny miesiąc, bądź zwrot gotówki.
7. Płatność za zajęcia jest wnoszona w trybie miesięcznym bądź za pojedyncze zajęcia.
Szczegółowy cennik jest dostępny w pracowni oraz na stronie internetowej pracowni.
8. Opłat można dokonywać bezpośrednio przed zajęciami w siedzibie pracowni lub na konto
bankowe: ING 21 1050 1894 1000 0091 3786 9633, tytułem wpłaty „imię i nazwisko
uczestnika + nazwa zajęć + dzień zajęć.”
9. Zaakceptowanie Regulaminu Pracowni DO GÓRY NOGAMI oznacza wyrażenie zgody na
gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Pracownie DO
GÓRY NOGAMI, ul. Jana Długosza 12a, 05-300 Mińsk Mazowiecki w celach związanych z
udziałem w zajęciach prowadzonych w Pracowni DO GÓRY NOGAMI, zgodnie z art. 24
Ustawy o ochronie danych osobowych (DzU z 1997r., nr 133, poz. 883). Informujemy, że
mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania.
10. Zaakceptowanie regulaminu oznacza zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez
pracownie DO GÓRY NOGAMI mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka, wykonanego w
trakcie zajęć organizowanych przez Pracownie DO GÓRY NOGAMI w celach
dokumentacyjnych i promocyjnych, a w szczególności na publikowanie zdjęć oraz filmów: na
stronie internetowej pracowni DO GÓRY NOGAMI, w materiałach promocyjnych pracowni,
na profilu facebook pracowni DO GÓRY NOGAMI.
11. Akceptując regulamin, rejestrujący oświadcza, że podane w formularzu dane są prawdziwe i
aktualne.

