
          DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA 

                        Udziału w zajęciach tanecznych  w  sezonie 2022/2023r. 

 
( imię i nazwisko dziecka)…................................................................................................................. 

Ja,  niżej podpisana/y, zgłaszam udział mojego dziecka w zajęciach tanecznych w Szkole Tańca 

„Poezja” w sezonie 2022/2023r. 

1. Tym samym zobowiązuję się do regularnych opłat ryczałtowych,  płatnych do 10 dnia 

każdego miesiąca, wg. cennika dostępnego w recepcji ST „Poezja”. 

            Podczas rezygnacji z zajęć obowiązuje miesięczny, płatny okres wypowiedzenia. 

2. Opłaty dokonam gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Szkoły Tańca „Poezja”. 

3. W przypadku absencji dziecka – nie mniej niż trzy tygodnie -  na treningach spowodowanej 

kontuzją, poświadczoną zwolnieniem lekarskim lub innym dokumentem potwierdzającym, 

uczestnikowi grupy przysługuje prawo przeniesienia płatności na kolejny miesiąc.  

4. Dodatkowo zostałem poinformowany/a o tym, że: 

a) opłata ryczałtowa zapewnia tylko zajęcia wybrane przez uczestnika wg. planu zajęć 

b) członek zespołu ma obowiązek systematycznego uczestnictwa w zajęciach, informowania 

właścicieli szkoły o ewentualnych nieobecnościach. 

c) za nieobecność na zajęciach opłaty nie są zwracane. Wyjątek określa pkt. 3 n/n deklaracji. 

d) Opłata ryczałtowa nie obejmuje zajęć indywidualnych, solówek, duetów. 

e) Opłata ryczałtowa nie obejmuje letnich i zimowych szkoleniowych obozów tanecznych, 

warsztatów szkoleniowych, kosztów kostiumów, wyjazdów na zawody i pokazy taneczne oraz 

kosztów licencji krajowych i międzynarodowych. Koszty te pokrywają uczestnicy zajęć! 

      5. Osobą udzielającą wszelkich informacji dotyczących przebiegu zajęć, wyjazdów, 

turniejów, zakupu kostiumów, jest właściciel szkoły ( nie prowadzący instruktor). 

      6. Moje dziecko, oprócz zajęć w ST Poezja uczęszcza na inne zajęcia dodatkowe: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

      7. Zgodnie z art.13 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie osobowego  przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), zgodnie z RODO zbieramy Państwa 

dane dla potrzeb realizacji usług. Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych 

jest Firma Poezja Kościan Szkoła Tańca w Kościanie ul. Północna 2. 

8.Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych przez firmę 

Poezja Kościan Szkoła Tańca w Kościanie. 

      9. Zapoznałem(am) się z regulaminem Szkoły Tańca „Poezja”, dostępnego w recepcji oraz na 

stronie internetowej www.szkolapoezja.pl , który stanowi integralną część z powyższą deklaracją. 

 

 

 

      …..........................................                                                       ….................................... 

          Szkoła Tańca „Poezja”                                                         data i podpis rodz./opiekuna 

                                                                                      

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA: 

Imię i nazwisko członka grupy................................................................................ 

Data  ur. tancerza..................................................................................................... 

tel. kom. uczestnika zajęć........................................................................................ 

tel. kom. rodzica-opiekuna...................................................................................... 

http://www.szkolapoezja.pl/

