DeepSide Studio – szkoła tańca i kultury hip-hopowej
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REGULAMIN ZAJĘĆ W DEEPSIDE STUDIO
SZKOLE TAŃCA I KULTURY HIP-HOPOWEJ
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DeepSide Studio prowadzi trzy grupy główne, podzielone wg wieku: DS JUNIOR, DS YOUTH
oraz DS MATURE. Grupy otwierane są w zależności od ilości zgłoszeń.
Grupa DS JUNIOR przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 8 lat do 12 lat. Zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu i trwają po 55 minut.
Grupa DS YOUTH przeznaczona jest dla młodzieży od 13 roku życia. Zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu i trwają po 80 minut.
Grupa DS MATURE przeznaczona jest dla dorosłych rozpoczynających swoją przygodę z
tańcem. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 55 minut.
DeepSide Studio prowadzi również grupy kierunkowe, które otwierane są w zależności od
ilości zgłoszeń.
DS RIDDIM – grupa otwarta od 10 roku życia, specjalizująca się w stylach Dancehall i Afro
Dance. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 55 minut.
DS CONTEMPORARY – grupa otwarta od 8 roku życia, specjalizująca się w Tańcu
Współczesnym. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 55 minut.
Dodatkowo, DeepSide Studio prowadzi grupę dla uczniów zaawansowanych (Tego Nie
Ogarniesz Crew), wybranych w castingu, w którym mogą brać udział wyłącznie uczniowie
grup głównych. Zajęcia pierwszego składu odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut.
Wszyscy uczniowie, korzystający z treningów pierwszego składu są zobowiązani uczestniczyć
w zajęciach swojej podstawowej grupy.
Miesięczny koszt zajęć pierwszego składu to 40zł.
Pojedyncze zajęcia mogą być wykupywane w wyjątkowych, ustalonych wcześniej
okolicznościach i muszą zostać opłacone przed ich rozpoczęciem, według poniższego cennika:
Cennik pojedynczych zajęć:
Grupa DS JUNIOR – 30zł za lekcję
Grupa DS YOUTH – 40zł za lekcję
Grupa DS MATURE – 30zł za lekcję
Grupa DS CONTEMPORARY – 40zł za lekcję
Grupa DS RIDDIM – 40zł za lekcję
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Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest podpisanie umowy oraz opłacanie miesięcznej, stałej
kwoty zależnej od grupy. Każdy uczestnik, bądź jego opiekun, zobowiązuje się do uiszczania
opłat przez cały czas obowiązywania umowy. Opłatę tę należy uiścić do 10 dnia każdego
miesiąca wg poniższego cennika:

Cennik zajęć miesięcznych:
DS JUNIOR – 110zł/m-c
DS YOUTH – 150zł/m-c
DS MATURE – 90zł/m-c
DS CONTEMPORARY – 90zł/m-c
DS RIDDIM – 90zł/m-c
10. W przypadku zwłoki z opłacaniem zajęć, DeepSide Studio ma prawo naliczyć dodatkowe
opłaty za każdą nieopłaconą lekcję według cennika detalicznego.
11. Przy wykupieniu karnetu miesięcznego w grupie głównej (DS JUNIOR, DS YOUTH lub DS
MATURE) dostępny jest rabat 30% na karnety (zakupione w tym samym miesiącu) grup
kierunkowych (DS RIDDIM, DS CONTEMPORARY).
12. DeepSide Studio przesyła wiadomości i informacje bieżące drogą mailową. Informacje nagłe,
przesyłane są drogą telefoniczną.
13. Nieobecność ucznia na zajęciach powinna być zgłaszana przynajmniej na dzień przed ich
terminem. Po tym czasie ewentualne zwroty pieniężne nie będą uznawane.
14. W wypadku niezapowiedzianego bądź nieusprawiedliwionego opuszczenia zajęć danej grupy,
uczestnik nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów i wciąż zobowiązany jest do
wywiązania się z umowy.
15. Ewentualne zwroty za usprawiedliwione nieobecności obliczane są według cennika
detalicznego (zatem jeśli na 8 zajęć w danym miesiącu ucznia nie było na dwóch, obliczamy 6
x cena detaliczna, np. 6 x 30zł /DS Junior/ = 180zł, zatem karnet wciąż opłaca się bardziej).
16. Każdy tancerz, który nie był dotąd uczniem DeepSide Studio, i który zapisze się do końca
sierpnia danego roku, otrzyma dwa jednorazowe, darmowe wejścia do wykorzystania do 1
października danego roku.
Promocja dotyczy zajęć wszystkich grup, z wyłączeniem treningów pierwszego składu.
17. Uczniowie, którzy byli uczniami DeepSide Studio od 10 do 15 miesięcy bez przerwy, otrzymają
od nas jednorazowy kupon o wartości 10 zł.
Uczniowie, którzy nieprzerwanie uczęszczali na zajęcia dłużej niż 15 miesięcy, otrzymają
jednorazowy kupon o wartości 20 zł.
Okres wakacyjny nie jest traktowany jako przerwa w edukacji tanecznej.
Kupon może być wykorzystany wyłącznie przez ucznia, który go otrzymał.
18. Instruktor odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć. Za bezpieczeństwo w drodze
do i z zajęć odpowiada opiekun prawny ucznia lub on sam (w wypadku pełnoletności).
19. Uczeń zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać poleceń instruktora w trakcie trwania zajęć.
W wypadku niesubordynacji ucznia, instruktor nie będzie odpowiedzialny za jego
bezpieczeństwo i zdrowie.
20. Instruktor może wyprosić ucznia z zajęć, jeśli ten stanowi zagrożenie życia lub zdrowia dla
siebie lub innych uczniów. W tym przypadku opiekun prawny niepełnoletniego ucznia zostanie
poinformowany telefonicznie i zobowiązany jest niezwłocznie go odebrać.
21. Na sali obowiązuje zmienne obuwie sportowe.
22. DeepSide Studio zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć oraz nagrywania materiałów
filmowych do celów promocyjnych podczas zajęć i pokazów tanecznych.
23. Każdy uczeń i/lub opiekun prawny ucznia zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem
DeepSide Studio. Zgłoszenie się i uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.

