
 

– REGULAMIN – 
KURSU TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH 

 
 

I. Postanowienia ogólne: 

1. Organizatorem Kursu Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych jest Rzeszowski Dom Kultury filia Zalesie. 
2. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Kursie. 
 

II. Cele Kursu: 

1. Nauka podstaw tańca towarzyskiego. 
2. Upowszechnianie kultury tanecznej. 
3. Popularyzacja tańca wśród mieszkańców Rzeszowa. 
4. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

III. Czas trwania Kursu: 

1. Kurs odbywać się będzie w każdą sobotę od 03 listopada 2018 r. do 15 grudnia 2018 r.  
w godz. 16:00 –18:00. 

2. Łączny czas trwania kursu – 14 godzin (7 spotkań po 2 godz.) 
 

IV. Warunki uczestnictwa w Kursie: 

1. Kurs przeznaczony jest dla osób dorosłych. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność 
zgłoszeń. 

2. Kurs przeznaczony jest dla par, Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń indywidualnych. 
3. Każdy Uczestnik jest zobowiązany: 

 dostarczyć komplet dokumentów: wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia oraz klauzulę                      
osobiście do Rzeszowskiego Domu Kultury filia Zalesie lub przesłać na adres e-mail: 
ewelina.liszcz@rdk.rzeszow.pl  

 uiścić jednorazową opłatę za uczestnictwo w wysokości 200 zł od pary do dnia 19 października 2018 r. 
w kasie Rzeszowskiego Domu Kultury filia Zalesie przy ul. Wieniawskiego 84 w Rzeszowie                                    
w godzinach od 13:00 do 19:00. 

4. Termin zgłoszeń upływa 19 października 2018 r. Po upływie terminu zgłoszeń Uczestnicy otrzymują 
potwierdzenie przyjęcia na Kurs telefonicznie lub na adres e-mail podany  w karcie zgłoszenia.  

5. Rezygnacja z udziału w Kursie może nastąpić do 19 października 2018 r. Wymagana jest forma pisemna 
rezygnacji. 

6. Podstawą zwrotu opłaty jest dostarczenie oryginału paragonu w nieprzekraczalnym terminie  
do 19 października 2018 r. 

7. W przypadku nieobecności Uczestnika, nie ma możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia. 
8. Organizator  zastrzega sobie prawo odwołania Kursu w przypadku frekwencji niższej niż 5 par. 
9. Zapisując się na Kurs Uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, 

a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za kontuzje ani 
nieszczęśliwe wypadki Uczestników Kursu wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu i zasad 
bezpieczeństwa. 

10. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada 
metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów). 

V.   Postanowienia końcowe: 

1. W wyjątkowych przypadkach Organizator ma prawo zmienić termin zajęć. Informacja o ewentualnych 
zmianach będzie przekazana Uczestnikom telefonicznie. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie obiektu. 
3. Sprawy nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 
4. Szczegółowe informacje: tel. 17 748 39 60 w godzinach od 13:00 do 19:00. 
5. Regulamin Kursu, klauzula i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej rdk.rzeszow.pl . 
6. Zgłoszenie na Kurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu oraz wyrażenie zgody                                

na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych z dnia 29.08.1997 r.                          
(Rz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883). 

7. Uczestnik biorąc udział w Kursie wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego 
wykorzystywania zdjęć ze swoim wizerunkiem. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie i powielanie 
wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji Kursu 
Tańca Towarzyskiego dla Dorosłych. 
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