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Przedmiotem oferty jest świadczenie przez Akademię Tańca RAMADA usługi edukacyjnej w zakresie organizacji
i prowadzenia zajęć edukacji tanecznej według wybranej techniki tanecznej przygotowanej w ramach oferty i
programu autorskiego Akademii Tańca RAMADA na rzecz uczestnika zajęć.
Zajęcia, kursy i warsztaty z zakresu edukacji tanecznej odbywają się według wybranej techniki tanecznej w
wyznaczonych Programach Szkoleniowym i czasie dydaktycznym przewidzianym w ofercie Akademii Tańca
RAMADA według grafiku i godzin ustalonych w formularzu uczestnika dla poszczególnych grup w formie zajęć
Programu Szkoleniowego Stałego (grupy stałe) lub Programu Szkoleniowego Otwartego (formuła OPEN).
Zasady uczestnictwa w zajęciach reguluje Regulamin Akademii Tańca RAMADA udostępniony uczestnikowi lub
rodzicowi/opiekunowi uczestnika na stronie internetowej Akademii.
Uczestnik lub rodzic/opiekun uczestnika przyjmuje do wiadomości, że zajęcia w Akademii Tańca RAMADA są
formą płatnych zajęć pozalekcyjnych.
Akademia Tańca RAMADA nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków i zachęca do
ubezpieczenia we własnym zakresie.
Zajęcia w Akademii Tańca RAMADA regulowane są organizacją roku szkolnego w kraju wraz z obowiązującymi
dniami wolnymi oraz świętami, które w rozliczeniu ogólnym przedstawionym uczestnikowi w czasie zapisu są
brane pod uwagę, już wliczone w kalkulację całości cennika.
Nieobecność uczestnika na zajęciach nie skutkuje zwrotem opłaty za nieobecność oraz nie upoważnia do
odrobienia godzin zajęć, a także nie obliguje Akademii Tańca RAMADA do ponownego ich przeprowadzenia.
Akademia Tańca RAMADA jest zobowiązana przeprowadzić zajęcia w innym terminie tylko w przypadku gdy
zostaną one odwołane przez Akademię Tańca RAMADA.
Akademia Tańca RAMADA z siedzibą w Opolu przy ul. Sienkiewicza 21 i filią na ul. Jodłowej 31; to placówka
szkoląca uczestników niezależnie od wieku i umiejętności; za pomocą zajęć grupowych oraz indywidualnych. W
systemie stacjonarnym lub weekendowym pod postacią zajęć, warsztatów oraz kursów szkoleniowych.
Oferuje zarówno edukację całoroczną według roku szkolnego (wrzesień/czerwiec - 10 miesięcy), edukację
według programu letniego (lipiec/sierpień - okres wakacyjny, edukację zimową (ferie zimowe) oraz edukację
weekendową (sobota i niedziela)
Założeniem Akademia Tańca RAMADA jest profesjonalne wspieranie tancerzy przy pomocy wiedzy i
umiejętności uznanych, doświadczonych trenerów oraz choreografów tańca z Polski i zagranicy.
Celem działalności Akademia Tańca RAMADA jest rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci, młodzieży i
dorosłych poprzez szkolenia na różnorodnych kursach, prezentację na scenie, promocję i rozwijanie twórczych
uzdolnień młodych tancerzy.
Akademia Tańca RAMADA jest placówką propagującą taniec, ruch oraz aktywny tryb życia poprzez
organizowanie zajęć stałych, warsztatów, szkoleń i kursów oraz letnich i zimowych warsztatów tanecznych.
Akademia Tańca RAMADA świadczy usługi na podstawie regulaminu sporządzonego na czas określony,
limitowany ilością godzin przeznaczonych na zajęcia w poszczególnych sekcjach oraz podpisany formularzem
uczestnika równoważnym z zaakceptowaniem wszystkich regulaminów Akademia Tańca RAMADA.
Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Ramada jest równoznaczna z przyjęciem do
wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. W
przypadku osób niepełnoletnich obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
Placówka nastawiona jest na rozwój indywidualny kursanta od etapu początkującego do zaawansowanego. W
Akademii Tańca RAMADA miejsce znajdą wszyscy zainteresowani, którzy chcą poznać różne style tańca, jak i Ci,
którzy koncentrują się na jednej dyscyplinie.
Akademia Tańca Ramada świadczy na rzecz kursanta usługi w zakresie edukacji tanecznej według wybranej
techniki tańca na podstawie programu autorskiego.
Warunkiem uczestnictwa w działaniach Akademia Tańca RAMADA jest akceptacja przez uczestnika lub jego
opiekuna wszystkich punktów Regulaminów Akademia Tańca RAMADA tym samym podpisanie umowy
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kursanta/uczestnika zajęć. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu i podpisanie
formularza uczestnictwa odpowiadają ich prawni opiekunowie.
Uczestnikami zajęć organizowanych przez Ramada mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy
Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie.
Każdy uczestnik lub prawny opiekun uczestnika zajęć, ma obowiązek wypełnić, podpisać i przekazania do
placówki formularza zgłoszeniowy uczestnika (umowę), co upoważnia do brania udziału w wybranych zajęciach.
Brak podpisanego i złożonego formularza jest równoznaczny z brakiem możliwości uczestniczenia w zajęciach.
Akademia Tańca RAMADA zobowiązuje się do przeprowadzenia liczby zajęć zgodnej z grafikiem, regulaminem
oraz kalendarzem pracy powszechnie udostępnionym klientom.
Akademia Tańca RAMADA ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora prowadzącego
lub zamienić termin zajęć w wyjątkowych sytuacjach. Ma również prawo do wyznaczenia zastępczych terminów
zajęć, które nie odbyły się z powodu różnych okoliczności niezależnych od uczestników. Terminy mogą być
wyznaczone również w weekendy.
Akademia Tańca RAMADA powiadomi o wyznaczeniu zajęć zastępczych, na swojej stronie internetowej.
W przypadku losowym Akademia ma prawo na zmianę terminu zajęć.
Jeśli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 5 osób Akademia Tańca RAMADA ma prawo odwołać
zajęcia przedstawiając grupie alternatywny termin lub połączyć grupę z inną o zbliżonym poziomie.
Akademia Tańca RAMADA ma prawo dokonać likwidacji grupy lub dokonać jej połączenia z inną jeśli ma ona
poniżej 12 uczestników i jeśli jest to sytuacja powtarzalna związana z rezygnacją części z nich.
W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Akademia Tańca RAMADA ma prawo wyznaczyć innego
prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników kursu
o tym fakcie.
W sytuacjach losowych Akademia Tańca RAMADA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w
innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie
kwota zostanie przez Akademia Tańca RAMADA rozliczona w kolejnym miesiącu.
Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie recepcji o każdej zmianie danych typu nr telefonu, adres e -mailowy
w celu sprawnego kontaktu z opiekunem uczestnika zajęć.
Nie zapoznanie się z regulaminem Akademii Tańca RAMADA nie zwalnia uczestników zajęć oraz ich opiekunów
z obowiązku ich przestrzegania.

2. PROGRAMY
TANECZNE)

SZKOLENIOWE

AKADEMII
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(ZAJĘCIA

W naszej ofercie znajdują się programy szkoleniowe, które są prowadzone w systemie grup zamkniętych i
otwartych z uwzględnieniem wieku uczestników:
•
•
•
•
•
•

dla dzieci w wieku 3-4 lat
dla dzieci w wieku 5-6 lat
dla dzieci w wieku 7-11 lat
dla juniorów w wieku 12-15 lat
dla młodzieży 16+
dorosłych
W Akademii Tańca RAMADA istnieją dwa programy szkoleniowe kształcące tancerzy według technik, poziomów
zaawansowania oraz zaangażowania.

PROGRAM SZKOLENIOWY STAŁY
Program obejmujący kształcenie 10 miesięczne.
Grupy, do których przydział następuje w wyniku poziomowania umiejętnościowego lub przydziału trenera.
Grupa ma charakter zespołu, podnosząca systematycznie swoje umiejętności. Pracująca ściśle według
programu, przygotowująca układy, które mogą być zaprezentowane na festiwalach regionalnych,
ogólnopolskich, występach oraz innych eventach promujących akademię.
Praca w tym systemie obliguje do uczestnictwa w zajęciach 2x lub więcej razy w tygodniu według grafiku danej
grupy

•
•
•
•
•
•

Poziomowanie: system poziomowania umiejętności PN,P1, P2, P3, P4 w każdej technice tanecznej
Zasady uczestnictwa: minimum 2x w tygodniu w danej technice i w systemie poziomowania
System płatności: opłata stała
Trener ma prawo nie zgodzić się na przyjęcie uczestnika do grupy stałej, jeśli jego poziom umiejętnościowy
odbiega od pozostałych uczestników danej grupy
Dress Code: według wskazań trenera
W grupie stałej można skorzystać z zajęć próbnych tylko jeden raz (wejście jednorazowe). Po zajęciach
uczestnik zostaje poproszony o podjęcie decyzji związanej z uczestnictwem.

PROGRAM SZKOLENIOWY OTWARTY
Jest to oferta nie wymagająca długoterminowego zobowiązania od uczestnika, można do niej dołączyć w
dowolnym momencie. Osoby w programie otwartym uczestniczą na zasadach hobbystyczno-warsztatowych.
Wiek nie jest wytyczną przydziału do grupy. Nie przewiduje się w tych grupach możliwości występów
scenicznych, ze względu na nieregularne uczestnictwo tancerzy. Poziom grupy może być zróżnicowany, zależny
od osób zapisanych do grupy.
Osoba chcąca uczestniczyć dwa razy w tygodniu ale w zajęciach dwóch różnych technik może korzystać tylko z
grup OPEN.
•
•
•

Zasady uczestnictwa: tylko grupy OPEN 1x, 2x w tygodniu lub więcej
System odpłatności: karnetowy lub stały (tylko w przypadku uczestnictwa w grupach OPEN minimum 2x w
tygodniu)
Dress Code: według wskazań trenera

3. SYSTEM PŁATNOŚCI AKADEMIA TAŃCA
Opłaty za zajęcia dokonujemy zawsze przed ich rozpoczęciem. W systemie stałym całość opłaty przed
pierwszymi zajęciami w danym miesiącu.
Warunkiem wejścia na salę jest każdorazowe pobranie z recepcji studia KARTY UCZESTNIKA, na podstawie
której trener wpuszcza uczestników zajęć na salę.
Recepcja nie wyda KARTY UCZESTNIKA, jeśli nie została uregulowana opłata. Uczestnik nie zostaje wpuszczony
na salę i nie może skorzystać z zajęć.
Obowiązują dwa systemy płatności za zajęcia w Akademii Tańca RAMADA. Przy zapisie uczestnik dokonuje
wyboru systemu płatności i jest zobowiązany regulować opłatę zgodnie z wybranym systemem. Nie ma
możliwości samodzielnego zmiany systemu płatności i dokonywania opłaty różnie, w zależności od miesiąca.
OPŁATA ZA PROGRAM SZKOLENIOWY STAŁY
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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Obowiązuje umowa uczestnictwa w zajęciach.
Umowa jest to nic innego, jak akceptacja warunków regulaminu Akademii Tańca RAMADA i dokonanie wyboru
systemu płatności.
Opłata w systemie stałym dotyczy osób uczestniczących w Programie Szkoleniowym Stałym.
Opłata w Programie Szkoleniowym Stałym to opłata za 10 miesięczny cykl nauki w Akademii Tańca RAMADA
według techniki i jej poziomowania.
Opłata miesięczna została przeliczona przez 10 miesięcy roku szkolnego z uwzględnieniem wszystkich dni
wolnych (tj. rozpoczęcie zajęć w drugim tygodniu września, święta, ferie, wszystkie dni wolne w państwie
polskim, zakończenie roku szkolnego itd.)
Osoby nowe zapisujące się na zajęcia w miesiącu lutym obowiązuje II próg płatności w przypadku korzystania z
opłaty stałej.
Płatność miesięczna w Programie Szkoleniowym Stałym nie podlega negocjacjom, jest stała i niezmienna,
niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach.
Niewykorzystane dni nie podlegają zwrotowi, nie ma możliwości przedłużenia o dni niewykorzystane ani
odstąpienia uczestnictwa innej osobie.
Nie ma możliwości odrobienia ich na innych zajęciach.

10. Nie ma możliwości samodzielnego przeliczania ceny miesięcznej w zależności od obecności na zajęciach oraz
dni wolnych i pracujących i regulowania jej na koniec miesiąca.
11. Samodzielne przeliczanie ceny może spowodować usunięciem z Programu Szkoleniowego.
12. Opłata za uczestnictwo w Programie Szkoleniowym Stałym musi zostać uregulowana zawsze przed pierwszymi
zajęciami danego miesiąca w całej miesięcznej kwocie.
13. Brak opłaty skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach (uczestnik nie zostaje wpuszczony na zajęcia
ze względu na brak Karty Uczestnika).
14. Płatność po terminie pierwszych zajęć w danym miesiącu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10 zł do
całości opłaty.
15. Wejście uczestników na salę jest regulowane przez pracownika recepcji i w przypadku braku płatności tancerz
nie zostanie wpuszczony na zajęcia do momentu uregulowania płatności. Jeśli opłata została dokonana na
konto w dniu zajęć bądź dniu je poprzedzającym, obowiązkiem uczestnika jest przedstawienie dowodu wpłaty,
brak potwierdzenia przelewu również uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach (recepcja nie ma podstaw
stwierdzić, że wpłata została dokonana).
16. Każda grupa umiejętnościowa danej techniki realizuje swój indywidualny program i posiada swój przydział
godzin tym samym opłata wynika z ich całego rozliczenia.
17. Nie ma możliwości uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym 1x w tygodniu, ponieważ dezorganizuje to
pracę grupy.
18. Osoby, które decydują się uczestniczyć w zajęciach 1x w tygodniu, nawet jeśli są na wyższym poziomie, muszą
zostać zapisane do grup OPEN.
19. Osoba, która w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z systemu opłat stałych, i przejdzie na płatność karnetową
jest automatycznie wycofana z Programu Szkoleniowego Stałego i tym samym zmienia grupę na OPEN.
20. Jeżeli tancerz ponownie będzie chciał wrócić do grupy stałej musi uregulować opłaty za wszystkie miesiące, w
których nie uczestniczył w zajęciach aby móc powrócić na tych samych, korzystnych warunkach i aby być
sprawiedliwym do wszystkich pozostałych uczestników.
21. Powyższa opcja powrotu do grupy stałej będzie możliwa tylko wtedy jeśli jest wolne miejsce w grupie, którą
uczestnik opuścił.
22. Osoba, która w trakcie roku zaprzestaje uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym jest zobligowana do
ponoszenia opłat miesięcznych do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
23. Rezygnacja musi zostać złożona pisemnie lub mailowo zawsze przed rozpoczęciem nowego miesiąca aby nie
została naliczona opłata za kolejny miesiąc zajęć.
24. Przekroczenie terminu powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta i naliczenie opłaty za kolejny miesiąc.
25. Przy rezygnacji mailowej warunkiem jej przyjęcia jest odpowiedź pracownika recepcji na wiadomość
potwierdzająca przyjęcie rezygnacji.
26. Nie przyjmujemy rezygnacji telefonicznej.
27. Data rezygnacji kończy zobowiązania uczestnika wobec studia tylko po uregulowaniu ewentualnych zaległości.
28. W semestrze uczestnik może mieć 3 nieobecności. Jeśli w bieżącym semestrze wystąpią więcej niż 3
nieobecności, uczestnik może zostać poproszony o wycofanie się z programu.
29. Trener ma prawo przenieść uczestnika do grupy o niższym poziomie jeżeli okaże się, że jego umiejętności nie są
wystarczające i nie radzi on sobie na zajęciach grupy, do której został zakwalifikowany.
30. Nie ma możliwości zwolnienia z obowiązku płatności za zajęcia w systemie stałym, ewentualne nadzwyczajne
przypadki (np. poważny wypadek) może zostać indywidualnie rozpatrzony przez Dyrektora RAMADA po
przedstawieniu stosownych dokumentów.
31. Jest możliwość zakupu zajęć w pakiecie wielomiesięcznym w tym przypadku udzielamy rabatu za:
- jednorazową wpłatę roczną ( 10 miesięcy) – rabat 10 %
- jednorazowa wpłata semestralna ( 5 miesięcy)- rabat 5 %
- z jednego domu – rabat 5 % (tylko przy jednorazowej wpłacie za minimum 2 osoby)
Zniżki nie sumują się.
OPŁATA KARNETOWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM OTWARTYM
1.
2.
3.
4.

Obowiązuje umowa uczestnictwa w zajęciach.
Umowa jest to nic innego, jak akceptacja warunków regulaminu Akademii Tańca RAMADA i dokonanie wyboru
systemu płatności.
Opłata karnetowa to opcja płatności dla osób, które chcą korzystać z zajęć Programu Szkoleniowego OPEN na
zasadach rozliczenia każdego wejścia w danym miesiącu.
Karnet jest dostępny tylko dla grup Programu Szkoleniowego OPEN i nie dotyczy grup Programu Szkoleniowego
Stałego.

5.
6.
7.
8.
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System wygodny dla rodziców, którzy nie są pewni uczestnictwa swojego dziecka w grupie lub dla osób, które
nie chcą mieć zobowiązań długoterminowych wobec studia.
Do Programu Szkoleniowego Otwartego można dołączyć w dowolnym momencie.
Osoby w systemie otwartym uczestniczą na zasadach hobbystyczno-warsztatowych.
Nie przewiduje się w tych grupach możliwości występów scenicznych, ze względu na nieregularne uczestnictwo
tancerzy.
Poziom grupy może być zróżnicowany, zależny od osób zapisanych do grupy.
Uczestnik chcący korzystać 2x w tygodniu w zajęciach ale 2 różnych technik może zapisać się tylko do Programu
Szkoleniowego Otwartego.
Uczestnik korzystający minimum 2x w tygodniu z grupy OPEN ma prawo skorzystać z korzystnej dla niego opłaty
stałej jednak taką decyzję podejmuje on przy zapisie.
Lista na Program Szkoleniowy OPEN danej techniki jest sporządzana przed pierwszymi zajęciami każdego
miesiąca według zakupionych karnetów.
Pierwszeństwo wejścia na zajęcia grup OPEN mają uczestnicy korzystający z opłaty stałej oraz posiadający
karnety na większą ilość wejść.
System nie gwarantuje miejsca w grupie osobom, które zapisują się po terminie zapisów, ponieważ grupa ma
charakter otwarty.
W grupach otwartych zajęcia rozpoczynamy od wykupu karnetu na poszczególne godziny i dni. Wejście na
zajęcia jest możliwe po opłaceniu karnetu nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. Karnet jest
ważny tylko w miesiącu kalendarzowym, w którym został wykupiony.
Jeżeli liczba godzin przekroczy ilość zakupionych zajęć, w których uczestnik zamierza brać udział w danym
miesiącu, to jest on zobowiązany do zakupu wejścia jednorazowego.
Nie ma możliwości uzupełnienia godzin do karnetu.
Niezrealizowane wejścia nie przechodzą na późniejszy miesiąc i nie jest zwracana równowartość
niewykorzystanych zajęć.
Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie realizacji karnetu nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane
godziny.
Realizacja karnetu przebiega według zajęć ujętych w deklaracji uczestnika, nie ma możliwości samodzielnej
zmiany techniki, dni ani godzin.
W przypadku zmiany techniki uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do recepcji w celu dokonania nowego
wyboru.
Wysokość opłat karnetowych za poszczególne wejścia ujęta jest w Cenniku, oraz stanowi integralną cześć
regulaminu Akademii Tańca RAMADA.
Jeśli tancerz uczęszcza na zajęcia Programu Szkoleniowego OPEN na zasadach sprawdzenia własnych
możliwości i oczekiwań ma możliwość przeniesienia się do Programu Szkoleniowego Stałego jeżeli będzie
miejsce w grupie oraz trener prowadzący zgodzi się na przyjęcie nowego uczestnika, jeśli jego poziom
odpowiada poziomowi całej grupy.
Nie ma możliwości odrabiania zajęć na innych grupach OPEN.
Nie honorujemy kart partnerskich typu: Benefit, Multi Sport

4. ZASADY ZAPISÓW
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Zapisów na zajęcia można dokonać bezpośrednio w recepcji Akademia Tańca RAMADA.
Zapisów na zajęcia należy dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
na stronie internetowej, wybierając określoną technikę i miejsce prowadzonych zajęć (Sienkiewicza lub
Jodłowa).
Zgłoszeń i rezerwacji miejsc w grupach zajęciowych można dokonać mailowo na adres:
sekretariat@ramada.com.pl
Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zebrania pełnej grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby,
które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do
innej grupy, jeśli wyrażą na to zgodę.
Uczestnicy zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa
uczestniczenia w nich. Nie zostaje wydana im Karta Uczestnika na podstawie, której trener ma prawo wpuścić
uczestnika na zajęcia. Po uregulowaniu należności w recepcji, uczestnicy mogą kontynuować naukę na tych
zajęciach.
Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się w recepcji Akademia Tańca RAMADA w celu
weryfikacji płatności, otrzymania Karty Uczestnika na zajęcia oraz zaznaczenia obecności przed wejściem na
salę.

7.

W przypadku spóźnienia uczestnik ma obowiązek zgłosić się na recepcję, w której sprawdzona zostanie
odpłatność, a następnie wydana zostanie Karta Uczestnika uprawniająca do wejścia na zajęcia.
8. Jednorazowe zajęcia dla dzieci i młodzieży trwają od 45 min – 60 min w zależności od programu i specyfiki
danej grupy lub zajęć.
9. Klienci mogą dokonywać zgłoszeń dotyczących wybranych zajęć lub usług, telefonicznie lub w siedzibie
Akademia Tańca RAMADA od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy recepcji tj. od 16:00 do 20:00.
10. Przy dokonywaniu takiego zgłoszenia klient zobowiązany jest podać imię i nazwisko uczestnika, swój telefon
kontaktowy oraz nazwę i termin wybranych usług.

5. REZYGNACJE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Osoba, która w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z systemu opłat stałych, i przejdzie na płatność karnetową
jest automatycznie wycofana z Programu Szkoleniowego Stałego i tym samym zmienia grupę na OPEN.
Jeżeli tancerz ponownie będzie chciał wrócić do grupy stałej musi uregulować opłaty za wszystkie miesiące, w
których nie uczestniczył w zajęciach aby móc powrócić na tych samych, korzystnych warunkach i aby być
sprawiedliwym do wszystkich pozostałych uczestników.
Powyższa opcja powrotu do grupy stałej będzie możliwa tylko wtedy jeśli jest wolne miejsce w grupie, którą
uczestnik opuścił.
Osoba, która w trakcie roku zaprzestaje uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym jest zobligowana do
ponoszenia opłat miesięcznych do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
Rezygnacja z zajęć musi zostać złożona pisemnie lub mailowo zawsze przed rozpoczęciem nowego miesiąca aby
nie została naliczona opłata za kolejny miesiąc zajęć.
Przekroczenie terminu powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta i naliczenie opłaty za kolejny miesiąc,
którą uczestnik jest zobowiązany uregulować.
Przy rezygnacji mailowej warunkiem jej przyjęcia jest odpowiedź pracownika recepcji na wiadomość
potwierdzająca przyjęcie rezygnacji.
Nie przyjmujemy rezygnacji telefonicznej.
Data rezygnacji kończy zobowiązania uczestnika wobec studia tylko po uregulowaniu ewentualnych zaległości.

6. ZWOLNIENIA LEKARSKIE/KONTUZJE
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Za okazaniem zaświadczenia lekarskiego niewykorzystane zajęcia karnetu NIE mogą przejść na kolejny miesiąc.
Za okazaniem zaświadczenia lekarskiego w przypadku stałej opłaty NIE może ona zostać zmniejszona.
Ewentualne nadzwyczajne przypadki są rozpatrywane przy przekroczeniu 2 tygodni nieobecności tylko i
wyłącznie przy złożeniu zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego (choroba, wypadek itp.).
Akademia Tańca RAMADA nie umarza jednak opłaty całościowo.
Zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej do 3 dni, po terminie obejmującym minimum
dwutygodniowy czas zwolnienia Czyli np. jeśli zwolnienie trwało 15 dni to po jego zakończeniu uczestnik ma
jeszcze 3 dni na dostarczenie go do recepcji.
Przekroczenie tego terminu powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta.
Zwolnienia/zaświadczenia lekarskie, które trwają poniżej 2 tygodni nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
Wystarczające są kserokopie dokumentacji lub skany (ważne aby zawierały one daty i powód).

7. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1.

2.

3.
4.

Uczestnicy Akademia Tańca RAMADA są zobowiązani do przestrzegani Regulaminu Akademia Tańca
zawierającego zasady korzystania z sal i uczestnictwa w zajęciach tanecznych oraz innych zasad bezpieczeństwa
ochrony przeciwpożarowej i zasad BHP.
Akademia Tańca Ramada nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia
we własnym zakresie.
Ramada informuje, że uczestnicy zajęć narażeni są na natężenie i głośność dźwięku.
Za uszkodzone albo utracone mienie uczestników zajęć, pozostawione w szatni lub na terenie budynków bez
opieki Ramada nie ponosi odpowiedzialności.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.
28.

W przypadku ewentualnej kradzieży uczestnik lub jego opiekun prawny jest zobowiązany do zgłoszenia tego
faktu na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że
miała ona miejsce.
Zapisując się na zajęcia w Akademia Tańca RAMADA uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz
kondycji fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
Na sali tanecznej można przebywać tylko i wyłącznie pod nadzorem instruktora. Zabrania się przebywania na
salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom
osoby prowadzącej.
Za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność
ponosi uczestnik lub jego prawny opiekun.
Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez nadzoru w czasie, kiedy nie
odbywają się zajęcia, rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dziecko.
Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli
te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie niniejszym regulaminem.
Z uwagi na komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać
na salach tanecznych.
Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w
Akademia Tańca RAMADA. Dziecko do chwili rozpoczęcia zajęć znajduje się pod opieka rodzica/opiekuna.
Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo zabronić wejścia na
salę osobom w obuwiu, które może zabrudzić bądź uszkodzić podłogę taneczną. Na salę można wejść tylko w
czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć
kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).
Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor ma prawo do nie wpuszczania na salę osób spóźniających
się na dane zajęcia.
Postuluje się o nie przyprowadzanie na zajęcia dzieci chorych. Instruktor w takiej sytuacji ma prawo poprosić
rodzica bądź opiekuna o zabranie dziecka do domu aby nie narażać innych uczestników zajęć.
Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest poinformować trenera o wszelkich problemach zdrowotnych, takich jak
alergie, urazy, złe samopoczucie i inne sytuacje związane ze stanem zdrowia mogące wpłynąć negatywnie na
uczestnictwo w zajęciach.
Akademia Tańca RAMADA i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich z
siedziby Akademia Tańca RAMADA do domu. Prosimy o odprowadzanie i odbieranie dzieci niepełnoletnich
przez rodzica lub opiekuna. Odbiór dziecka następuje najpóźniej 15 minut po zakończeniu zajęć.
Osoby przebywające na terenie Akademia Tańca RAMADA zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i
ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia Akademia Tańca RAMADA i innych uczestników zajęć.
Na terenie Akademia Tańca RAMADA należy zachować czystość, nie należy zostawiać pustych butelek na
podłodze, papierków oraz ubrań w szatniach.
Pozostawione ubrania są przetrzymywane w recepcji tylko 7 dni dlatego prosimy o jak najszybszy ich odbiór.
Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napojów.
Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody, olejku lub innych
płynów.
Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje możliwość
zabrania rzeczy wartościowych ze sobą na salę lub umieszczenia ich w dostępnych szafkach.
Na terenie Akademia Tańca RAMADA oraz w bliskiej odległości od okien obowiązuje zakaz palenia tytoniu,
spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania substancji odurzających.
Od Klientów oczekuje się właściwego i pełnego szacunku zachowania podczas pobytu na terenie Akademia
Tańca RAMADA. Postuluje się aby uczniowie i rodzice byli kulturalni i uprzejmi wobec siebie oraz innych
uczniów oraz pełni szacunku do kadry instruktorskiej oraz pracowników recepcji i studia oraz niedopuszczalne
są przekleństwa i hałaśliwe zachowanie; krzyczenie na osoby przebywające na terenie Akademia Tańca
RAMADA; obrażanie osób przebywających na terenie studia; obowiązuje zakaz jedzenia oraz picia napojów
ciepłych; w zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych
środków odurzających.
Akademia Tańca RAMADA ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć
lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Jeśli taka
osobą jest uczestnik do 13 roku życia zostaje on wykluczony z udziału w zajęciach, ale pozostaje na sali
tanecznej pod opieką instruktora bez możliwości ćwiczenia do momentu odebrania go przez rodzica/opiekuna.
Zajęcia prowadzone są przy zamkniętych drzwiach, dla oceny umiejętności jest wyznaczony dzień pokazowy dla
rodziców.
Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Akademii Tańca Ramada.

8. ZASADY KORZYSTANIA Z SAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać na salach tanecznych podczas nieobecności trenera lub osoby
upoważnionej.
Rodzice nie mogą wchodzić na sale taneczne w trakcie trwania zajęć ani przebywać na salach samodzielnie z
tancerzem.
Pobyt solisty na salach tanecznych regulują przepisy RAMADA TEAM.
RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne wejście na salę uczestnika zajęć bez zgody trenera lub
recepcji lub innej osoby odpowiedzialnej za salę (np.: podczas zmian grup lub przerw).
Uczestnik wchodzi na salę taneczną wraz z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego zajęć.
Na sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca.
Trener odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym
czasie tancerz ma obowiązek opuścić salę taneczną a odpowiedzialność za niego ponosi rodzic.
Trener nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika w przypadku kiedy nie stosuje się on do wydawanych
poleceń w zakresie wykonywanych ćwiczeń i korzystania ze sprzętów.
Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik lub prawny opiekun
uczestnika. Dotyczy to także wszystkich przyrządów dostępnych na sali, w tym podłogi tanecznej i innych.

9. ZASADY ZAJĘĆ POLE DANCE ORAZ AERIAL DANCE
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Liczba osób w grupach jest ograniczona.
W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać 12 osób, aby zajęcia się rozpoczęły. W przypadku
zapełnienia się grupy czyli 16 osób, lista zapisów zostaje zamknięta a pozostali chętni zostają przekserowani na
listę rezerwową.
Płatność za zajęcia dokonywana jest zawsze przed zajęciami.
Nie ma możliwości dopłacania do karnetu, w wypadku jego wykorzystania następuje zakup wejść
jednorazowych.
Nieobecność należy zgłaszać co najmniej jeden dzień przed zajęciami.
W przypadku nieobecności klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć,
Akademia Tańca RAMADA nie zwraca uczestnikowi wpłaconej kwoty.
Uczestnik nie ma także możliwości odrobienia zajęć podczas zajęć innej grupy.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo na zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę
karnetem oraz uczestnicy z opłatą stałą.
Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance, Aerial Dance robią to na własną odpowiedzialność. Akademia
Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas
wykonywania ćwiczeń.
Każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych
przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Akademię Tańca RAMADA.
Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.
Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych, tj. pole
dance, aerial dance, ćwiczenia gimnastyczne oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób
wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
Kursant biorąc udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w
skrajnych przypadkach może zostać zakwalifikowane do leczenia szpitalnego. Kursant bierze pełną
odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed
przystąpieniem do zajęć.
Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klientów
podczas zajęć. Wskazane jest zabranie cennych przedmiotów ze sobą na salę.
Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w RAMADA, każdy uczestnik zobowiązany jest do
zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój oraz obuwie.
Informacje o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia.
Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu
sportowym, w baletkach lub boso.
W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury i
innych przyrządów oraz zwiększa ryzyko wypadku).
Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy (możliwość zadławienia).
Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować
uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

21. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej
nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
22. Rury do tańca należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.
23. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.
24. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy
podporządkować się poleceniom instruktora.
25. Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że to instruktor stwierdzi, że kursant
może daną figurę wykonać samodzielnie.
26. Na zajęcia z rury strój do ćwiczeń – krótkie spodenki i top (strój musi przylegać do ciała).
27. Na zajęcia z szarf i kół strój do ćwiczeń – długie legginsy i body (strój musi przylegać do ciała).
28. Akademia Tańca RAMADA może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej
akceptacji ze strony kursanta. W takim przypadku kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku
w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Akademia
Tańca RAMADA. W przypadku braku zgody RAMADA zobowiązuje się do przestrzegania takiej prośby.
29. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora RAMADA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w
zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania kursantów.
30. W sytuacjach losowych RAMADA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie
ustalonym z kursantami. Jeśli kursant nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie
przesunięta na kolejny miesiąc.

10.DODATKOWE ZASADY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ
1.

Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać na salach tanecznych podczas nieobecności trenera lub osoby
upoważnionej do opieki.
2. W przypadku kiedy uczestnik przygotowuje się do dodatkowych prezentacji i jest wymagana dodatkowa praca
na sali tanecznej, może on z nich korzystać z nich pod nadzorem osób odpowiedzialnych tj. tylko i wyłącznie
trenerów i nauczycieli, po uzgodnieniu tego ze Studiem i otrzymaniu zgody Dyrektora.
3. Akademia Tańca RAMADA nie bierze odpowiedzialności za samodzielny pobyt uczestników na salach
tanecznych bez zgody Akademia Tańca RAMADA, trenera (np. podczas zmian grup lub przerw).
4. Uczestnik wchodzi na salę razem z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego zajęć. Po ich
zakończeniu ma obowiązek opuścić salę treningową.
5. Na sali obowiązuje obuwie taneczne i/lub z przeznaczeniem do tańca.
6. Trener odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym upływie czasu
uczestnik ma obowiązek opuścić salę taneczną i jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
7. Szkody, jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik, jego rodzic lub opiekun.
8. Małe dziecko przebywają pod nadzorem rodzica w czasie kiedy nie rozpoczęły się zajęcia. To rodzic/opiekun
ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność, pod którego opieką powinno się ono znajdować.
9. Obowiązuje zakaz biegania po schodach i korytarzach, przed i po zajęciach.
10. Rodzic/opiekun nie może wchodzić na salę w trakcie trwania zajęć.
11. Należy dopilnować aby dziecko przed wejściem na sale skorzystało z toalety, aby nie tracić cennego czasu zajęć
i nie dezorganizować pracy całej grupy poprzez ciągłe opuszczanie sali treningowej.

11.ZASADY POZIOMOWANIA UMIEJĘTNOŚCI TANCERZY
W Akademii Tańca RAMADA obowiązuje poziomowanie umiejętności tancerzy:
PN - poziom naborowy
P1 - grupa o poziomie podstawowym, tutaj również prowadzone są nabory
P2 - poziom dla tancerzy pośrednich konntynuujących naukę, lub po 1/2 latach tańca oraz przydzielonych przez
trenerów, po egzaminie na koniec poprzedniego sezonu. Tancerza do tego poziomu przydziela trener.
P3 - poziom tancerzy pośredni, dla średniozaawansowanych, tańczących 2/4 i więcej lat oraz przydzielonych
przez trenerów po egzaminie na koniec poprzedniego sezonu. Tancerza do tego poziomu przydziela trener.
P4 - poziom tancerzy średniozaawansowanych i zaawansowanych, tańczących 5/6 lat i więcej oraz
przydzielonych przez trenerów, po egzaminie na koniec poprzedniego sezonu. Tancerza do tego poziomu
przydziela trener.
Open - grupy bez poziomowania dla wszystkich

12.ZNIŻKI
Możliwość zakupu zajęć w pakiecie wielomiesięcznym w tym przypadku udzielamy rabatu za:
- jednorazową wpłatę roczną ( 10 miesięcy) – rabat 10 %
- jednorazowa wpłata semestralna ( 5 miesięcy)- rabat 5 %
- z jednego domu tj. rodzeństwo lub rodzic (przy jednorazowej wpłacie za więcej niż 1 osobę) – rabat 5 %
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.
Zniżki obowiązują tylko przy wykupie pakietów zajęć i nie są udzielane przy zakupie pojedynczych zajęć.
Zniżka rodzinna jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż
jedną osobę.
Zniżka rodzinna jest wyliczona na podstawie łącznej należności za zajęcia.
Zniżki nie obowiązują w miesiącach wakacyjnych.
Zniżki nie dotyczą zespołów, dla których jest przewidziany osobny cennik oraz grup specjalnych, Szkoły
Baletowej, Artystycznego Centrum Malucha RAMADKA.
Karnety specjalne wystawiane dla firm lub grup zorganizowanych podlegają odrębnym zasadom. Informacje na
temat możliwości ich wykorzystania są dostępne sekretariacie Ramada.

13.ZWROTY I REKLAMACJE
1.

2.
3.
4.

Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać pisemnie w recepcji Akademii Tańca RAMADA lub drogą
mailową na adres: sekretariat@ramada.com.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego
podstawę reklamacji.
Po przekroczeniu terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji.
Akademia Tańca RAMADA ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie rezygnacji.

14.OCHRONA WIZERUNKU ORAZ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.
2.
3.

Zabrania się wykorzystywania materiałów przekazywanych na zajęciach lub dostępnych na stronie internetowej
www.ramada.com.pl oraz fanpage'ach RAMADA bez pisemnej zgody firmy RAMADA.
Budynki i sale zajęciowe RAMADA są objęte monitoringiem.
Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony wizerunku znajdują się w Polityce Prywatności
Firmy.

15.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akademia Tańca RAMADA zastrzega sobie odpowiedź na wiadomości mailowe klientów do 7 dni roboczych.
Osoby, które rażąco nie przestrzegają regulaminu Akademii Tańca Ramada mogą zostać skreślone z listy
uczestników zajęć.
Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu poniesionych przez uczestnika
opłat.
Regulamin całościowy jest dostępny na stronie www.ramada.com.pl, w recepcjach poszczególnych filii oraz
drukiem na życzenie uczestnika bądź jego rodziców/opiekunów.
Akademia Tańca Ramada s.c zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej,
stosownym aneksem i ogłoszenia zmian na stronie internetowej.
Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Dyrektor RAMADA, będący osobą decyzyjną w kwestiach
spornych i nieuregulowanych.
Wszelkie spory dotyczące świadczonych usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby
Akademii Tańca RAMADA.
Nieznajomość któregokolwiek z punktów REGULAMINU nie zwalania z jego przestrzegania.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie od dnia 1.09.2019r. do 31.08.2020r., z którym to dniem wygasa.

-POLITYKA PRYWATNOŚCI RAMADACZYM JEST RODO?
RODO to nowe zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych”. Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich
ochronę. Dodatkową korzyścią dla naszych klientów jest to, że wszystkie usługi będą teraz świadczone – a
nowe, rozwijane - w jeszcze bardziej transparentny sposób. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie
których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. RODO stosujemy od
25.05.2018 r.
DZIĘKI RODO MOŻESZ:
- wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy;
- poprawić swoje dane – gdybyś znalazł błędy;
- przenieść swoje dane, tam gdzie będziesz chciał;
- wycofaniu swoich danych i zostać zapomnianym;
STOSUJĄC RODO
- przetwarzamy dane zawsze zgodnie z prawem i w konkretnym celu;
- przetwarzamy nie więcej danych niż jest to koniecznie potrzebne;
- dbamy, by Twoje dane były aktualne, rzetelne, prawdziwe;
- chronimy Twoje dane, zapewniamy ich poufność;
ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI FIRMY RAMADA s.c.
Polityka Prywatności firmy RAMADA określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez
użytkowników. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego każdy użytkownik akceptuje
warunki określone w poniższej Polityce Prywatności firmy RAMADA. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności
naszej firmy, proszę nie korzystać z naszych stron internetowych.
PLIKI COOKIES
Korzystając z serwisu internetowego RAMADA, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Pliki cookies to pliki zawierające m.in. adres strony internetowej, z której pochodzą, ustawienia dokonane przez
użytkownika serwisu, które dotyczą np. układu strony, rozmiaru tekstu, kolorów, wersji kontrastowej, a także
dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z urządzenia użytkownika końcowego. Użytkownik korzystający z serwisu ma możliwość
korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale może to oznaczać, że niektóre
funkcje naszych serwisów nie będą działać poprawnie. Zatem w przypadku braku zgody na korzystanie z plików
cookies, użytkownik powinien zaznaczyć w ustawieniach swojej przeglądarki opcję odrzucania plików cookies
lub sygnalizowania ich przesłania.
DANE OSOBOWE
Administratorem danych osobowych użytkowników jest RAMADA s.c. Michał Duda, Elżbieta Podejko-Duda, ul.
Sienkiewicza 21, 45-037 Opole. Podanie wszelkich danych jest dobrowolne.
Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych
osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ponieważ dane nie są i nie
będą udostępniane innym podmiotom . Użytkownik został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu
do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
BAZA MAILINGOWA/OFERTY
W związku z wejściem RODO, informujemy, że nasza firma jest gotowa, aby chronić Państwa dane na
najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jeśli otrzymaliście Państwo od nas
jakąkolwiek mailową informację, to znaczy, że w przeszłości mogli Państwo skorzystać z naszych usług.
Konkretyzując jesteśmy firma taneczną i szkoleniową z zakresu tańca więc Państwa powiązanie w jakikolwiek
sposób z dziedziną tańca, inną formą aktywności ruchowej lub zakresem edukacyjnym: choćby przez warsztaty,
szkolenia, konferencje, eventy, festiwale taneczne, obozy lub praca zawodowa w charakterze nauczyciela,
instruktora etc. lub też adres e-mail został uzyskany ze strony internetowej, skutkiem czego staliśmy się
administratorem Państwa danych osobowych, w tym przypadku uściślając jedynie adresu e-mail. Jeśli powyższe
stwierdzenie nie jest zgodne ze stanem faktycznym i nie korzystali Państwo z naszych usług informujemy, że
możliwe jest, że doszło do błędu w nazwie maila lub przejęli Państwo nazwę już po starym/nieistniejącym

użytkowniku. W takim wypadku prosimy o zignorowanie dalszej części naszych ewentualnych wiadomości i
odesłaniu jedynie odpowiedzi NIE w ciągu 14 dni, a Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty.
Dziękujemy, że są Państwo z nami i mamy nadzieję, że nadal będą korzystali Państwo z oferty firmy RAMADA
oraz zapoznawali się ze szczegółami naszych usług i ofert handlowych. Jednocześnie pragniemy poinformować
o Państwa prawach, które będą przysługują w związku z nowymi przepisami.

FORMULARZ ON-LINE/FORMULARZ KONTAKTOWY
Treść zgody dotycząca wszystkich formularzy w serwisie internetowym RAMADA. W przypadku braku akceptacji
prosimy nie korzystać z formularza.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez
RAMADA s.c. Michał Duda, Elżbieta Podejko-Duda, ul. Sienkiewicza 21, 45-037 Opole, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji
zgłoszenia (udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie). Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały
przeze mnie podane dobrowolnie i znam przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich
poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom
danych, zgodnie z polityką bezpieczeństwa firmy.”
1. Podczas korzystania z naszych formularzy on-line/formularzy kontaktowych zbierane są dane
wykorzystywane do:
• możliwości skorzystania przez odwiedzającego użytkownika z funkcji naszego systemu
• umożliwienia kontaktu naszej firmy z indywidualnym użytkownikiem przy użyciu danych kontaktowych
wprowadzonych do formularzy w celu realizacji usług i odpowiedzi na zadawane i spersonalizowane pytania
• dokonania rezerwacji terminów czy wykonywania usług na podstawie danych wprowadzonych do formularzy
na naszej stronie
2. Rejestracja elektroniczna danych z formularza jest niezbędna, jeżeli użytkownik chce skorzystać z naszych
usług, podanie wszelkich danych jest dobrowolne i użytkownik został o tym poinformowany.
3. Każdy użytkownik, który podał swoje dane w naszych formularzach elektronicznych, ma prawo, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dn 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz 883), do wglądu, weryfikacji,
modyfikacji lub też usunięcia dotyczących go danych. Użytkownik winien skontaktować się z nami w tej sprawie
osobiście lub wysyłając do nas stosownego e-maila z prośbą o usunięcie swoich danych z naszej bazy.
4. Korzystając z naszego serwisu internetowego akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności firmy. Każdą osobę korzystająca ze
strony internetowej obowiązuje aktualna Polityka Prywatności firmy RAMADA s.c.

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z Rozporządzenie Parlament Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Zgodnie z art.23 p.1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133 z 1997r, poz.
883 ) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji. W
przypadku nie podjęcia nauki zostaną one usunięte z bazy danych. Administratorem danych osobowych
zawartych w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika jest firma Ramada s.c Michał Duda. Elżbieta Podejko-Duda
oraz Niepubliczna Szkoła Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA, z siedzibą w Opolu ul. Sienkiewicza 21, treść
Klauzuli Informacyjnej dostępna jest do wglądu na stronie internetowej oraz w recepcji Niepublicznej Szkoły
Baletowej Szkoły Sztuki Tańca RAMADA w Opolu.
OŚWIADCZENIE / ZOBOWIĄZANIE UCZESTNIKA lub OPIEKUNA UCZESTNIKA ZAJĘĆ (TREŚĆ)
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem Akademii Tańca RAMADA oraz poszczególnymi
załącznikami do regulaminu, akceptuje jego zapisy i zobowiązuję się do przestrzegania jego treści. Regulamin
wraz załącznikami dostępne są na stronie www.ramada.com.pl oraz w siedzibach Akademii Tańca RAMADA i
jestem świadomy, że nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka* w zajęciach odbywających się w Akademii Tańca RAMADA.
Oświadczam i jednocześnie potwierdzam, że stan zdrowa mój/mojego dziecka* pozwala na udział w tego typu
zajęciach.
Zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za wybrany przeze mnie program szkoleniowy, na konto
Akademii Tańca RAMADA. Zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód materialnych, które wyniknęły z winy
mojej/mojego dziecka*, jeśli takie zaistnieją.
Zobowiązuję się do regularnego zapoznawania się z informacjami i komunikatami dotyczącymi zajęć w tym
ewentualnych zmian organizacyjnych w Akademii Tańca RAMADA dostępnymi na panelu tancerza na stronie
internetowej RAMADA oraz wiadomościami mailowymi przesyłanymi przez Akademię na podany przeze mnie
adres e-mail. Akademia Tańca RAMADA zastrzega sobie tym samym prawo do przekazywania informacji drogą
elektroniczną.
Zgadzam/nie zgadzam* się na samodzielny powrót dziecka do domu.
Akademia Tańca RAMADA informuje, że teren oraz obiekty (w tym sale treningowe) są objęte monitoringiem
wizyjnym, deklaruję, że zostałem zapoznany z informacją.
Oświadczenie zawarte jest na czas określony i wiąże strony od dnia podpisania do dnia zakończenia czyli
terminu automatycznego wygaśnięcia umowy. Świadczenie usług może zostać rozwiązane przez każdą ze stron
z powodu nie dotrzymania ustaleń regulaminowych. Wypowiedzenie winno zostać dokonane w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie spory mogące wyniknąć z powodu niedotrzymanych postanowień
regulaminowych rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny ze względu na siedzibę Firmy
RAMADA.
Treść oświadczenia związanego z ochroną danych osobowych uczestnika
Oświadczam, że:
1.

2.
3.
4.
5.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu
zgłoszeniowym uczestnika, przez RAMADA s.c. Michał Duda, Elżbieta Podejko-Duda, oraz Niepubliczna Szkoła
Baletowa Szkoła Sztuki Tańca RAMADA, z siedzibą w Opolu ul. Sienkiewicza 21, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji
zgłoszenia. Oświadczam, że wszelkie dane osobowe zostały przeze mnie podane dobrowolnie i znam
przysługujące mi prawo dostępu do treści moich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich
przetwarzania. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, zgodnie z polityką bezpieczeństwa
firmy.
Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska uczestnika na listach związanych z postępowaniem
rekrutacyjnym.
Zostałem zapoznany z klauzulą informacyjną przysługujących mi prawach w zakresie ochrony danych
osobowych.
Zostałem zapoznany z informacją o monitoringu wizyjnym na terenie obiektów. Wyrażam zgodę na monitoring
wizyjny dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestnika.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017 poz. 880,
wyrażam zgodę na publikację wizerunku uczestnika na stronie internetowej firmy RAMADA, na portalach
społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych placówki i mediach.

