
Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się  
w Szkole Kieleckiego Teatru Tańca 

(zwanym dalej KTT) 

I    Założenia ogólne: 
1. Otwarte zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej KTT. 
2. Zajęcia odbywają się w Kielcach: 

- w siedzibie Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca, Plac Konstytucji 3 Maja 3 w Kielcach, 
- w siedzibie Kieleckiego Teatru Tańca, Plac Moniuszki 2b Kielce, 

- w innych salach podnajętych przez KTT. 

3. Zajęcia otwarte  prowadzone są przez tancerzy Kieleckiego Teatru Tańca, pedagogów tańca 
jazzowego i klasycznego oraz pedagogów gościnnych. 

4. Celem zajęć otwartych jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie 
aktywnego spędzania czasu i integrowanie młodzieży poprzez taniec. 
 

II   Prawa i obowiązki  Szkoły Kieleckiego Teatru Tańca: 
1. Zapewnia uczestnikom odpowiednią do zajęć salę i sprzęt muzyczny. 
2. Zobowiązana jest o wszelkich istotnych sprawach informować uczestników w trakcie zajęć 

tanecznych i/lub na tablicy ogłoszeń. 
3. Zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy ze względu na małą liczbę uczestników  

(poniżej 3 osób).  
4. Zastrzega sobie prawo nieprzeprowadzenia zajęć ze względu na małą liczbę uczestników  

(poniżej 3 osób).  
5. Zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe 

wypadki spowodowane przez uczestnika. 
6. Zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w razie choroby lub uczestniczenia 

pedagoga w spektaklu KTT oraz możliwości zmiany cen zajęć w ciągu roku. 

7. Wszelkie sprawy sporne związane z zajęciami należy kierować do Kierownika Szkoły KTT. 
 

III. Prawa i obowiązki uczestnika kursu: 
1. Uczestnikiem zajęć otwartych jest osoba zapisana do wybranej grupy, która zapoznała się  

z regulaminem i wypełniła kartę uczestnika zajęć/formularz zgłoszeniowy on-line. 
2. Zapisanie się na zajęcia otwarte jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. 
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz daty 

urodzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy na zajęcia taneczne.  
4. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631) rozpowszechnianie wizerunku uczestnika zajęć (np. 
poprzez zamieszczenie go w gazetkach, folderach, na tablicach informacyjnych  oraz na 
stronie internetowej, Facebooku i innych mediach) wymaga wyraźniej zgody tego uczestnika. 
Zgoda nie jest wymagana w przypadku, gdy wizerunek uczestnika zajęć stanowi jedynie 
szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.  

5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania, czy uczestnik zajęć posiada 
przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.  

6. Uczestników zajęć otwartych prowadzonych przez Szkołę KTT obowiązuje całkowity zakaz 
palenia papierosów, spożywania alkoholu i zażywania narkotyków oraz innych środków 
odurzających podczas przebywania w obiektach szkoły. 

7. Uczestnicy zobowiązują się do czytania ogłoszeń zamieszczanych na tablicy ogłoszeń oraz 
zachowania paragonów zapłaty za zajęcia, które stanowią dowód wpłaty. 

8. Uczestnicy zobowiązani są do zmiany obuwia i używania kostiumu odpowiedniego do 
rodzaju zajęć. Szczegóły podaje instruktor. 

9. Uczestnicy przebierają się w wyznaczonych garderobach.  
10. W  czasie zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

a także telefonów komórkowych.  
11. W przypadku kursów dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę baletową, możliwe 

jest to tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą pedagoga prowadzącego zajęcia. 
12. Za rzeczy pozostawione w garderobie odpowiadają uczestnicy zajęć. Zalecane jest, by 

wartościowe rzeczy zabierać ze sobą na salę baletową. 

13. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw oraz godności pracowników KTT  
i pozostałych uczestników kursów. 

 



IV. Opłaty: 

1. Uczestnik ponosi opłatę za zajęcia.  
2. Opłaty wynoszą: 

- pojedyncza lekcja 25 zł (dotyczy 60 min. jednostki lekcyjnej) 
- pojedyncza lekcja 35 zł (dotyczy 90 min. jednostki lekcyjnej) 
- miesięczny kurs dla  dzieci, młodzieży i dorosłych (1 x w tyg. X 45 /60 min.) – 80 zł 
- miesięczny kurs typu fitness (1 x w tyg. x 45/60 min.) – 80 zł 
- miesięczny kurs dla  dzieci, młodzieży i dorosłych (1 x w tyg. x90 min.) – 120 zł 
- miesięczny kurs dla dzieci/młodzieży/dorosłych, ( 2 x w tyg. x 45/ 60 min.) –  

120 zł (dotyczy zajęć wyłącznie u tego samego pedagoga i tej samej techniki tańca) 
                      -      Zespoły, grupy turniejowe – 120 zł/ mies.  

- w przypadku uczestnictwa w więcej niż 1 kursie (dotyczy zajęć u różnych 
pedagogów lub różnych technik tańca) opłata za każdy kurs pomniejszona będzie o 
5% na każdym z kursów. 

- w przypadku rodzeństwa opłata za każde dziecko pomniejszona będzie o 5%. 
3. W przypadku nieobecności kwota opłaty za zajęcia nie podlega zwrotowi. Podlega ona  

wykorzystaniu wyłącznie w kolejnym miesiącu.  
4. Opłaty za zajęcia należy wpłacać na konto bankowe o numerze: 

ING Bank Śląski S. A. 04 1050 1461 1000 0023 5336 9040 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę grupy oraz nazwę  

miesiąca, za który dokonywana jest opłata. 

5. Opłaty można dokonać również gotówką lub kartą płatniczą w kasie Szkoły KTT.  
6. Uczestnik kursu zobowiązuje się do przestrzegania terminu zapłaty z góry za dany miesiąc – 

tj. do 10-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego (nie później niż na drugiej lekcji w danym 
miesiącu). 

7. Faktury VAT za zajęcia taneczne wystawiane są na podstawie paragonu w ciągu 3 m-cy od 
daty zgłoszenia się z paragonem do osoby upoważnionej do wystawienia faktury, licząc od 
końca miesiąca, w którym wykonano usługę. 

 
V. Postanowienia końcowe: 

1. Osoby, które nie zastosują się do powyższego regulaminu lub ich zachowanie będzie 
przeszkadzało pozostałym uczestnikom kursu mogą zostać wyproszone z zajęć. 
   

2. Dzieci posiadające Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Urząd Miasta Kielce posiadają zniżkę 

w wysokości 50% opłaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce nr. XXXVII/728/2020 z dnia 

3 grudnia 2020.  Zniżka dotyczy zajęć tanecznych i warsztatów organizowanych przez KTT.  

3. Posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora – edycja Miasta Kielce korzystają ze zniżek 
przewidzianych w Uchwale Nr LVI/1263/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 17 maja 2018r.  

4. Honorujemy karty Benefit System, Medicover Sport, PZU Sport, Kieleckie Karty Dużej 

Rodziny. Zasady korzystania z usługi określa umowa pomiędzy posiadaczem karty a 

instytucją  wydającą. 

5. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem ustala, w porozumieniu z dyrekcją,  
kierownik Szkoły Tańca. 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2021 r.  


