
REGULAMIN WARSZTATÓW TANECZNYCH PROWADZONYCH W

LUBISFERA ROZRYWKOWY PARK SPORTOWY

1. O zapisie na warsztaty decyduje kolejność wpłat  w ustalonym przez

organizatora terminie.

2. Uczestnictwo w warsztatach możliwe jest tylko po uiszczeniu z góry pełnej

opłaty. Osoby dokonujące wpłat na rachunek bankowy winny przed

rozpoczęciem warsztatu okazać potwierdzenie przelewu.

3. Nie przewiduje się obniżania ceny za warsztaty w przypadku nieobecności

uczestnika.

4. W przypadku odwołania warsztatów przez organizatora przysługuje

uczestnikowi zwrot wpłaconej kwoty.

5. W przypadku rezygnacji uczestnika z warsztatów, nie przysługuje zwrot

wpłaconej wcześniej kwoty.

6. Organizator w informacji na stronie każdorazowo wskazuje miejsce

odbywania się warsztatów.

7. Ze względów organizacyjnych dokonując opłaty za warsztaty należy podać

imię i nazwisko uczestnika, jakich warsztatów wpłata dotyczy oraz

dostarczyć kontaktowy adres e-mail i numer telefonu. Przed uczestnictwem

w warsztatach należy wypełnić oświadczenie zdrowotne o braku

przeciwwskazań do uczestnictwa oraz opcjonalnie oświadczenie  RODO

zawierające dane osobowe:  imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

8. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty, miejsca lub innych

okoliczności dotyczących organizowanych warsztatów, a także możliwość

odwołania warsztatów bez podania przyczyny

9. Organizator zobowiązuje się powiadomić o zmianach uczestników z tym, że

osobom, które wraz z dokonaną wpłatą nie przekażą swoich danych

kontaktowych lub nie będą potwierdzały odebrania kierowanych do nich

wiadomości, nie będzie przysługiwał zwrot wpłaconych kwot.



10. Uczestnik powinien pojawić się w miejscu, w którym odbywają się zajęcia

warsztatowe odpowiednio wcześnie, by wypełnić oświadczenie zdrowotne

oraz RODO a także przebrać się w strój, przewidziany dla danej techniki

tańca

11. Wpłat należy dokonywać na konto:

72 1020 1664 0000 3102 0498 2098

Płatności można również dokonać gotówką/kartą w recepcji Lubisfera

Rozrywkowy Park Sportowy, ul. Skłodowskiej 18, Lubliniec, po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu

12. Nie ma możliwości rozliczania się  za warsztaty (w części ani w całości)

kartami sportowymi

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania czystości oraz korzystania

z pomieszczeń i wyposażenia Obiektu zgodnie z przeznaczeniem

2. Na sali fitness obowiązuje obuwie zmienne

3. Uczestnicy ponoszą materialną oraz cywilną odpowiedzialność za szkody

wyrządzone innym uczestnikom warsztatów oraz za uszkodzenie elementów

wyposażenia Obiektu

4. Lubisfera nie odpowiada materialnie za przedmioty oraz odzież pozostawioną w

szatniach. Wartościowe przedmioty prosimy zabierać ze sobą na salę ćwiczeń

5. W przypadku wątpliwości Lubisfera zastrzega sobie prawo interpretacji

postanowień Regulaminu

Uczestnictwo w warsztatach oznacza akceptację Regulaminu Warsztatów

Kontakt i informacje:

e-mail: info@lubisfera.pl, tel. 609 323 044




