REGULAMIN
UCZESTNICTWA W ZAJĘCIA IMPROV STUDIO
Uczestnictwo w zajęciach
1. Na zajęcia w IMPROV Studio mogą zapisać się wszystkie osoby małoletnie
(dalej nazywane uczestnikami) za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych
oraz osoby dorosłe.
2. Zapisu na wybrane zajęcia można dokonać na kilka sposobów:
•
•
•

osobiście
telefonicznie
drogą elektroniczną (przez formularz zapisu na stronie internetowej
lub wiadomość e-mail)

3. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Improv Studio
jest równoznaczna z akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania
zasad poniższego Regulaminu, oraz z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez studio (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy).
W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich opiekunów
prawnych.
4. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Improv Studio mogą być wyłącznie
osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną
opłatę za zajęcia.
5. Na salach gdzie odbywają się zajęcia mogą przebywać jedynie osoby, które
znajdują się na aktualnej liście uczestników danych zajęć. Rodzice oraz inne
osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach ćwiczeń, chyba że
prowadzący zajęcia trener wyrazi na to zgodę.
6. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia zobowiązany jest przedstawić
aktualnie ważny karnet.
7. Improv Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez
uczestników lub inne osoby na terenie obiektu.
8. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W sytuacji zapełnienia się grupy,
lista zostaje zamknięta. Osoby, które opłaciły udział w danych zajęciach po
zamknięciu grupy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej
grupy, jeśli wyrażą na to zgodę.
9. W przypadku choroby lub niedyspozycyjności trenera, Improv Studio ma
prawo wyznaczyć innego trenera w zastępstwie bez konieczności
wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie. W sytuacji
braku możliwości wyznaczenia zastępstwa, co jest jednoznaczne
z odwołaniem zajęć, Studio wyznacza dodatkowy termin (po konsultacji
z uczestnikami) w celu odrobienia odwołanych zajęć. Jeśli uczestnik nie może
wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie (w przypadku odrabiania
zajęć) może skorzystać z innych zajęć.
10. Improv Studio może zaproponować zajęcia dodatkowe, lub zwiększenie czasu
ich trwania w przypadku niektórych grup. Wiąże się to ze zwiększeniem opłat,
wobec czego zmiany takie zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami
i/lub ich opiekunami prawnymi. Zmiana może być wprowadzona w przypadku
uzyskania zgody przynajmniej 80% uczestników zajęć danej grupy.

11. Improv Studio ma prawo wykluczyć z zajęć uczestnika, który rażąco zakłóca
ich przebieg lub którego zachowanie w inny sposób jest niestosowne, bez
zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. W przypadku
wykluczenia z zajęć dzieci lub młodzieży do 13-ego roku życia, pozostają oni
w budynku Studia pod opieką trenera lub innego pracownika Studia do
momentu przyjazdu opiekunów prawnych.
Bezpieczeństwo
12. Improv Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw
nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe
wypadki, powstałe bez winy Studia i osób działających z jego ramienia.
13. Zapisując się na zajęcia w Improv Studio uczestnik jest świadomy własnego
stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Jeśli istnieją ograniczenia zdrowotne
mogące stanowić zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas uczestnictwa
w zajęciach opiekunowie prawni uczestnika są zobowiązani poinformować
o tym Improv Studio.
14. Improv Studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć.
Istnieje możliwość zabrania ze sobą na salę ćwiczeń przedmiotów
wartościowych. W przypadku ewentualnej kradzieży Studio jest zobowiązana
do zgłoszenia tego faktu Policji. Uczestnicy powinni poinformować trenera
o kradzieży, niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
15. Osoby przebywające na terenie Improv Studio zobowiązane są
do przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także
do zachowania czystości, poszanowania mienia Studia oraz innych
uczestników zajęć.
16. Pozostając na sali ćwiczeń uczestnicy zobowiązani są podporządkować się
poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
17. Ze względu na bezpieczeństwo oraz zachowanie zasad higieny zabrania się
wnoszenia na sale ćwiczeń jedzenia oraz gorących napojów.
18. Odpowiedzialność (w tym finansową) za usunięcie szkód powstałych
w wyniku niezastosowania się uczestnika do obowiązujących zasad
i regulaminu, ponosi uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun.
19. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscu do tego przeznaczonym,
nie zakłócając porządku i nie dezorganizując trwających treningów.
20. Na terenie budynku, w którym znajduje się Studio obowiązuje całkowity zakaz
spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania
narkotyków, a także zakaz wprowadzania zwierząt.
System Płatności
21. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z aktualnym cennikiem
dostępnym na stronie improvstudio.pl przed rozpoczęciem zajęć.
22. Opłaty można dokonać przelewem na konto 48 1870 1045 2083 1056 0507
0001 z dopiskiem imię i nazwisko + nazwa studia. Opłata jest jednoznaczna
z zakupem lub przedłużeniem ważności karnetu.
23. Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Improv Studio mają
możliwość wejścia na 15 min do sali w której one się odbywają w celu
zobaczenia w jaki sposób się one odbywają.

24. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w danym dniu, może on
skorzystać z zajęć w innej grupie o tym samym profilu (jeśli taka istnieje),
jednak tylko po ustaleniu tego faktu z Improv Studio.
25. Improv Studio Studio nie przyjmuje zwrotów zakupionych karnetów, ani nie
wypłaca zwrotów za niewykorzystane zajęcia. Improv Studio prosi
o przemyślane zakupy.
26. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie
improvstudio.pl
27. Zniżki i promocje nie łączą się.
28. Improv Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się
umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum miesięcznym
wyprzedzeniem na stronie internetowej improvstudio.pl

