
 

 
 

REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2020/21 

 

W roku szkolnym 2020/21 obowiązują dwa regulaminy:  

 

1. REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH 

    W CZASIE PANDEMII COVID 

2. REGULAMIN NPOW AKADEMIA TAŃCA FUN & DANCE 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH 

NPOW AKADEMIA TAŃCA FUN & DANCE 

W CZASIE PANDEMII COVID 
OD DNIA 01.09.2020 r.  

 

1. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.  

2. Dzieci na zajęcia są odbierane ze świetlicy lub przyprowadzane / odbierane przez osoby 

zdrowe na warunkach ustalonych przez szkołę w której są zajęcia (jeżeli szkoła wymaga to 

maseczki zakładane są przez dzieci i instruktora w części wspólnej, czyli podczas 

przechodzenia korytarzami i podczas oddawania dzieci rodzicom 

3. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia. 

4. Każdy uczestnik zajęć tanecznych wchodzący na salę ma obowiązek dezynfekcji dłoni. 

5. Uczestnicy zajęć nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. 

6. Organizator zajęć Akademia Tańca Fun&Dance zobowiązuje się do dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek, włączników oraz do systematycznego wietrzenia sali w 

przerwach między grupami. 

7. Podczas zajęć tanecznych będzie zachowywany dystans społeczny, nie będzie tańczenia w 

parach 

8. Przebywanie osób trzecich na sali nie jest możliwe. 

9.  Każdy uczestnik zajęć tanecznych zobowiązuje się przestrzegać warunków niniejszego 

regulaminu.  

                   

REGULAMIN NPOW  

AKADEMIA TAŃCA FUN & DANCE 
 

1. Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza Akademia Tańca Fun & Dance (NPOW AT F&D) 

zobowiązuje się  prowadzić zajęcia taneczne systematycznie przez cały rok szkolny w wymiarze 

godzin określonym w punkcie 2. 

 

2.  Program na cały rok szkolny obejmuje 30 lekcji*. W roku szkolnym jest kilka tygodni więcej  w 

związku z tym każda z grup ma od 1 do 4 lekcji w zapasie (zależy to od dnia tygodnia, w którym 

zajęcia się odbywają). Są to lekcje rezerwowe, które są do wykorzystania w przypadku odwołania 

zajęć będących w programie (np. z powodu choroby lub wyjazdu instruktora, braku sali, wyjazdu 

większości grupy na wycieczkę szkolną itp.). O odwołaniu zajęć dzieci zostaną powiadomione z 

tygodniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy to nagłych przypadków losowych). W czasie ferii, świąt 

oraz innych dni  wolnych w szkole zajęcia nie odbywają się. 
W przypadku kiedy wyczerpie się limit lekcji rezerwowych i trzeba będzie odwołać kolejne zajęcia 

będące w programie (30 lekcji) zostaną one odrobione w innym terminie lub kolejnych kilka zajęć 

będzie wydłużane np. o 15 min. (w zależności od grupy).  

Jeżeli zajęcia nie będą mogły być odrobione nastąpi zwrot kosztów za zajęcia, które się nie odbyły.  

 

 

 



 

 

 

 

3. Czas trwania zajęć:  

 dla Popołudniowej Szkółki Tańca: kl.I (pierwszy rok nauczania) i kl.II (drugi rok nauczania) - 45 min. 

 dla Popołudniowej Szkółki Tańca: kl.III (trzeci rok nauczania) - 60 min.(grupy od 10 osób) lub 45 min 

(grupy poniżej 10 osób) 

 dla grup hiphopowych: 45 do 60 min w zależności od grupy 

 dla kursu tańca: 45 do 60 min w zależności od grupy  

 dla klubu tańca (po ukończeniu Popołudniowej Szkółki Tańca): od 60 do 90 min. w zależności od 

grupy 

 

4. Bezpłatna lekcja pokazowa jest to lekcja, na którą dzieci mogą przyjść razem z rodzicami. Na tej 

lekcji nie pobiera się jeszcze opłaty i nie prowadzi zapisów. Dzieci otrzymują na niej szczegółowy 

cennik i kartę zgłoszenia. Lekcja ta wlicza się do sumy 30 zajęć w ciągu roku*. 

 

5. Zapisu dziecka na zajęcia taneczne dokonuje rodzic lub prawny opiekun, poprzez wypełnienie i 

oddanie instruktorowi tańca karty zgłoszenia, najpóźniej przed drugimi zajęciami  (po zapoznaniu się 

z regulaminem zajęć na www.taniecdladzieci.pl). 

 

6. Zajęcia taneczne są odpłatne, a ich cena podawana jest na początku roku szkolnego. 

W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały bieżącej opłaty wg 

obowiązującego cennika. Osoby, które nie mają opłaconych zajęć zgodnie z podaną w cenniku 

kwotą oraz terminem nie będą mogły brać udziału w zajęciach. 

 

7. Zasady płatności: opłatę całoroczną za 30 lekcji tańca* można wpłacić: 

 jednorazowo w całości 

 w dwóch ratach  

 w czterech ratach  

 w dziewięciu ratach (8 rat równych + 1 rata podwójna płacona w lutym, w czerwcu raty nie ma) 

Bez względu na rodzaj płatności wszystkie opłaty wnoszone są z góry. 

Pierwsza wpłata musi być dokonana przed drugimi zajęciami, natomiast pozostałe zgodnie z 

terminami ujętymi w cenniku. 

W przypadku zmiany wysokości podatków cena może ulec zmianie. 

 

*dla grup rozpoczynających we wrześniu 

 

 

8. Formy płatności: 

przelew lub wpłata na konto - uwaga! decyduje termin wpływu na konto, a nie termin wpłaty! 

W opisie - imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!) oraz symbol grupy.  

Numer konta: 34 1020 4027 0000 1202 0041 6917 

 

SYMBOL GRUPY:  

POPOŁUDNIOWA SZKÓŁKA TAŃCA – wpisać numer szkoły i poziom, na którym jest dziecko 

oraz miejscowość, w której odbywają się zajęcia, np. zajęcia odbywają się w Szkole Podst. nr 5 w 

Swarzędzu, dziecko bierze udział drugi rok w zajęciach prowadzonych przez NPOW AT F&D  lub 

zapisało się do grupy, która drugi rok uczęszcza na zajęcia – prawidłowy opis to np: SP 5/II 

SWARZĘDZ. 

GRUPA HIP HOP – wpisać numer szkoły i słowo „hip hop” oraz miejscowość, w której 

odbywają się zajęcia czyli prawidłowy opis to np: SP 5/HIP HOP SWARZĘDZ. 

KLUB TAŃCA – wpisać nazwę klubu, czyli Klub Tango-Swarzędz, Klub Polan Sto itp. 

KURS TAŃCA – wpisać numer szkoły w której są zajęcia i słowo „kurs” oraz miejscowość, w której 

odbywają się zajęcia, czyli np. SP 5/KURS SWARZĘDZ. 

 

9. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty. 

W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej poważną chorobą lub innymi zdarzeniami 

losowymi (powyżej 4 zajęć z rzędu) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty, wyłącznie jednak wtedy, 

gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona właścicielowi NPOW AT F&D esemsem lub e-mailem 

przez rodzica lub prawnego opiekuna nie później niż w 2 tygodniu nieobecności. 

 

 



 

 

 

 

10. W przypadku rezygnacji z zajęć nastąpi zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia. Kwota ta jest 

naliczana od dnia zgłoszenia rezygnacji. Rezygnację zgłasza rodzic lub prawny opiekun esemesem lub 

e-mailem  właścicielowi NPOW AT F&D. 

Za zajęcia, w których dziecko nie uczestniczyło przed dniem rezygnacji pieniądze nie będą zwracane.  

 

11. Rodzic lub opiekun uczestnika zajęć jest zobowiązany do zgłaszania nieobecności dziecka na 

zajęciach tanecznych trwającej dłużej niż 2 tygodnie, a także zgłaszania nieobecności dziecka na 

pokazach tańca. 

 

12. Jeżeli grupa liczy mniej niż 8 osób to NPOW AT F&D ma prawo połączyć tę grupę z inną na 

podobnym poziomie lub rozwiązać. W tym drugim przypadku nastąpi  zwrot pieniędzy za zajęcia, 

które się nie odbyły. 

 

13. Aby umożliwić rodzicom lub opiekunom dokonania oceny postępów dziecka, NPOW AT F&D 

zobowiązuje się do zorganizowania w ciągu każdego roku szkolnego dwóch pokazów tańca: pokazu 

zimowego (pod koniec pierwszego semestru lub na początku drugiego) oraz letniego (pod koniec roku 

szkolnego). 

Pokazy te  mogą być organizowane w ramach zajęć tanecznych. 

 

14. Właściciel NPOW AT F&D oraz zatrudnieni przez NPOW AT F&D instruktorzy nie ponoszą 

odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z: 

 nieprzestrzegania przez uczestnika zajęć zasad bezpieczeństwa  

 nieprzestrzegania przez uczestnika zajęć poleceń wydawanych przez prowadzących zajęcia 

 samodzielnego wykonywania ćwiczeń przez uczestnika zajęć, bez nadzoru prowadzących zajęcia 

 niewłaściwego obuwia i stroju, noszonego przez uczestnika zajęć 

 złego stanu zdrowia uczestnika zajęć  

 

15. Uczestnicy zajęć nie mogą oddalać się z sali, ani samodzielnie opuszczać budynku bez zgody 

prowadzącego zajęcia. 

 

16. Na salach tanecznych podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych 

zajęć. Rodzice lub opiekunowie mogą być na sali wyłącznie podczas pierwszej lekcji swojego dziecka 

(jeżeli istnieje możliwość wejścia na salę). W szczególnych przypadkach możliwe jest przebywania na 

sali osób trzecich. Musi to jednak zostać ustalone z instruktorem prowadzącym zajęcia. 

 

17. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dbania o porządek i poszanowania mienia. Za wszelkie 

uszkodzenia mienia spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiada materialnie rodzic lub prawny 

opiekun. 

 

18. Studio Tańca "Tango" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć 

w szatni, na sali lub w innych miejscach, zarówno podczas zajęć tanecznych, jak i pokazów. 

 

19. Podczas zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. Telefony muszą być wyłączone. 

 

20. Filmowanie oraz robienie zdjęć podczas zajęć jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela 

NPOW AT F&D 

 

21. NPOW AT F&D zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i filmów z zajęć tanecznych, 

pokazów, obozów itp. do celów promocyjnych i reklamowych oraz do wykorzystania danych 

osobowych do celów związanych z działalnością firmy. 

 

22. Podczas zajęć obowiązuje obuwie sportowe (tenisówki, adidasy lub baletki) lub specjalistyczne 

obuwie taneczne. Buty należy zmieniać przed wejściem na salę. Osoby, nie posiadające właściwego 

obuwia będą musiały tańczyć bez butów lub nie będą mogły brać udziału w zajęciach. 

 

23. STRÓJ NA ZAJĘCIA dla dzieci z Popołudniowej Szkółki Tańca, grup hiphopowych i kursu 

tańca musi być luźny i wygodny, nie krępujący ruchów. Zaleca się wygodne spodnie oraz koszulkę. 

Dziewczynki nie mogą tańczyć w długich obcisłych spódnicach. Obuwie sportowe (tenisówki lub 

adidasy lub baletki) 

 



 

 

 

 

24. STRÓJ NA ZAJĘCIA  dla dzieci z klubu tańca 

 I rok nauki - tańce towarzyskie: 

obuwie: wskazane jest specjalistyczne obuwie taneczne, może być również obuwie sportowe 

(tenisówki, baletki) 

stroje: dziewczęta: spódniczka + body lub spódniczka + bluzeczka; chłopcy: czarne lub granatowe 

spodnie z miękkiej tkaniny (nie dżinsy i bojówki !!!) + koszulka. 

 Kolejne lata nauki - tańce towarzyskie: 

obowiązkowo specjalistyczne obuwie taneczne:   

a. dziewczęta do 12 roku życia: obowiązkowo buty specjalistyczne do „łaciny” na klocku, najlepiej 

białe lub cieliste;  

b. dziewczęta pow. 12 lat: buty do „łaciny” mogą być na obcasie ok. 5 cm   

c. chłopcy: obowiązkowo buty specjalistyczne do „łaciny”  

stroje:  

dziewczęta –  jak w pierwszym roku nauki;  

chłopcy – wskazane typowe spodnie taneczne z wysokim stanem, bez kieszeni (najlepiej szyte przez 

krawca od strojów tanecznych) 

 

25. STRÓJ NA POKAZ dla dzieci z POPOŁUDNIOWEJ SZKÓŁKI TAŃCA 

 dzieci z kl. I tanecznej: 

pokaz zimowy- jeden strój do wszystkich tańców: wszyscy przebrania karnawałowe (za jakąś postać z 

bajki; np. myszka, wróżka, pirat, śnieżynka, kowboj itp.) 

pokaz letni- jeden strój do wszystkich tańców: dziewczynki: kolorowa sukienka (nie za długa) lub 

spódniczka + body lub spódniczka + elegancka kolorowa bluzeczka. Stroje powinny być jak 

najbardziej kolorowe i nie krępujące ruchów; kolory nie wskazane dla dziewczynek to czarny, 

granatowy, brązowy; chłopcy: na galowo, czyli czarne lub granatowe spodnie z miękkiej tkaniny (nie 

dżinsy i bojówki!!!), biała koszula z długimi rękawami + krawat lub muszka, może być kamizelka;  

obuwie (oba pokazy):dziewczynki -baletki, kolorowe tenisówki, półbuciki; chłopcy - półbuty lub 

ciemne tenisówki; 

 

 dzieci z kl. II tanecznej: 

pokaz zimowy i letni  
taniec towarzyski: dziewczynki - jak na pokazie letnim w kl. I; chłopcy - jak na pokazie letnim w kl. 

I.  

obuwie: dziewczynki -baletki, kolorowe tenisówki, półbuciki; chłopcy - półbuty lub ciemne tenisówki; 

hip hop: strój ustalony z instruktorem; obuwie: adidasy lub tenisówki  

 

 dzieci z kl. III tanecznej:  

pokaz zimowy  
taniec towarzyski: dziewczynki - wskazane białe body z krótkim rękawkiem lub biały obcisły T-shirt 

z krótkim rękawkiem + kolorowa szeroka spódniczka lub strój jak w kl.II; chłopcy – strój jak w kl. II;  

obuwie: jak w kl.II 

pokaz letni, kończący Popołudniową Szkółkę Tańca 
taniec towarzyski: dziewczynki – do jednego stylu tanecznego: obowiązkowo białe body z krótkim 

rękawkiem lub biały obcisły T-shirt z krótkim rękawkiem +  wypożyczona przez STT (za kaucją)  

spódniczka (cała grupa będzie tańczyć w jednakowych spódniczkach), do drugiego stylu tanecznego: 

własna kolorowa szeroka spódniczka + białe body/obcisły T-shirt z krótkim rękawkiem lub kolorowa 

sukienka; cieliste rajstopy lub gołe nogi 

chłopcy – strój jak w kl. II;  do tańców standardowych obowiązkowo czarna muszka; do tańców 

latynoamerykańskich koszula ma mieć podwinięty rękaw, postawiony kołnierzyk. 

obuwie (oba pokazy): dziewczynki -baletki, kolorowe tenisówki, półbuciki lub typowe obuwie 

taneczne na klocku; chłopcy – półbuty, ciemne tenisówki lub typowe obuwie taneczne. 

hip hop (oba pokazy): strój ustalony z instruktorem;  

obuwie: adidasy lub tenisówki 

 

26. STRÓJ NA POKAZ dla dzieci z GRUP HIPHOPOWYCH – strój ustalony z instruktorem, 
obuwie: adidasy, trampki lub tenisówki 

 

 

 

 



 

 

 

 

27. STRÓJ NA POKAZ dla dzieci z KURSU TAŃCA 

taniec towarzyski (oba pokazy): 

dziewczynki - kolorowa sukienka (nie za długa) lub spódniczka + body lub spódniczka + elegancka 

kolorowa bluzeczka.  

chłopcy - na galowo, czyli czarne lub granatowe spodnie z miękkiej tkaniny (nie dżinsy i bojówki!!!), 

biała koszula z długimi rękawami + krawat lub muszka, może być kamizelka;  

obuwie: dziewczynki -baletki, kolorowe tenisówki, półbuciki; chłopcy - półbuty lub ciemne tenisówki; 

hip hop (oba pokazy): wszyscy – dżinsy + koszulka lub strój ustalony z instruktorem; obuwie: 

adidasy lub tenisówki 

 

28. STRÓJ NA POKAZ dla dzieci z KLUBU TAŃCA 

tańce latynoamerykańskie (oba pokazy):  

dziewczynki - body + krótka spódniczka lub profesjonalne sukienka taneczna. 

chłopcy – czarne spodnie z miękkiej tkaniny (najlepiej typowe spodnie taneczne z wysokim stanem, 

bez kieszeni szyte przez krawca od strojów tanecznych) + biała lub czarna koszula, podwinięty rękaw, 

postawiony kołnierzyk 

Obuwie: typowe obuwie  taneczne, ewentualnie półbuty, tenisówki, baletki (w zależności od poziomu 

zaawansowania) 

 

29. Dokonanie pierwszej wpłaty za zajęcia taneczne jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu. 

 

30. Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga właściciel NPOW AT F&D. 

 

 

 

Właściciel NPOW Akademia Tańca Fun & Dance 

Leszek Tatała 
 


