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REGULAMIN KURSÓW TAŃCA 
 
 
1. Organizatorem kursów prowadzonych przez Daniela Pancerza w Krakowie jest Latin Project. 
2. Kursy odbywają się na sali Fitness Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 1,  w Krakowie. 
3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z REGULAMINEM KURSÓW TAŃCA .  
 Instruktor ma prawo odmówić   wstępu na zajęcia jeśli kursant nie stosuje się do regulaminu szkoły. 
4. Terminy zajęć oraz cennik znajdują się na stronie internetowej www.latinproject.pl 
5. Liczba miejsc na kursach jest ograniczona, pierwszeństwo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby,  
  które dokonały  wcześniejszej rezerwacji miejsc, następnie osoby z listy rezerwowej , na końcu osoby  
  bez rezerwacji. 
6. Opłaty za zajęcia oraz forma zapisów na kursy zostały szczegółowo opisane w zakładce ZAPISY  
 na stronie www.latinproject.pl 
7. Rezerwacja miejsca na kursie następuje dopiero po wpłaceniu opłaty za zajęcia. 
8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest terminowe opłacanie kursów wg cennika. 
9. Każdy kursant otrzymuje karnet, który ma obowiązek okazywać instruktorowi przed każdymi zajęciami. 
10. Dwie kolejne niezgłoszone wcześniej nieobecności na zajęciach osób posiadających karty Multisport, 
 Ok System powodują skreślenie z listy uczestników. 
11. Nieobecność na zajęciach  osób posiadających karty Multisport, Ok System powodują utratę 
 wpłaconej zaliczki. 
12. Karnety na zajęcia mają określoną ważność i nie podlegają przesunięciu na inny termin. 
13. W przypadku choroby Instruktora Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia go innym 
 nauczycielem. 
14. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do podania adresu e-mail, na który zostanie wysłana 
 informacja o ewentualnych zmianach w kursach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  
 za niemożność poinformowania uczestnika o zmianach w kursach. 
15.  W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć i zorganizowania ich 
 w innym terminie. 
16.  Rozpoczęcie kursu jest uwarunkowane minimalną liczbą uczestników. 
17.  Ze względu na charakter zajęć kursant nie ma możliwości odrobienia utraconych zajęć. 
18.  W przypadku rezygnacji z nauki organizator zwraca 50 procent kwoty stanowiącej równowartość 
 kwoty za niewykorzystane  godziny zajęć. 
19. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby o wyraźnych przeciwwskazaniach lekarskich do zajęć  
 z wysiłkiem fizycznym. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje zaistniałe podczas 
 zajęć. 
20. Wstęp na salę tylko w obuwiu zmiennym. 

 


