
Regulamin Szkoły Tańca Frygi Drygi  

I. Postanowienia Ogólne 

Szkoła Tańca Frygi Drygi prowadzona jest w ramach działalności wpisanej do Centralnej 
Ewidencji Działalności Gospodarczej z siedzibą w Zabierzowie ul. Radosna 1 (dalej Frygi 
Drygi) oraz Placówki Oświatowo Wychowawczej Frygi Drygi os. Henryka Sienkiewicza 8 w 
Zabierzowie.  

 1. Wszelkie dane, oferta, cennik jak i niniejszym regulamin zamieszczone są na stronie 
www.frygidrygi.com.  

2. Szkoła prowadzona jest w ramach następujących oddziałów. Oddział w Zabierzowie os. H. 
Sienkiewicza 8 32-080 Zabierzów, Oddział Wieliczka zlokalizowany w Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnym Solne Miasto oraz Kampus Wielicki.  

3. Możliwe jest tworzenie dodatkowych oddziałów.  

4. Korzystanie z zajęć prowadzonych przez Frygi Drygi wymaga zapisu oraz akceptacji 
niniejszego Regulaminu. Wszelkie czynności prawne w stosunku do osób niepełnoletnich 
wykonują ich opiekunowie prawni.  

II. Uczestnicy  

1. Uczestnikiem zajęć mogą być osoby pełnoletnie. 

 2. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach za pisemną zgodą ich prawnych 
opiekunów. Za pisemną zgodę uznaje się przesłanie formularza zapisu w drodze 
elektronicznej  

3. Uczestnicy uczestniczą w zajęciach w grupach utworzonych zgodnie z danym wiekiem, 
poziomem tanecznym oraz rodzajem tańca.  

4. W zajęciach mogą brać udziału osoby/ dzieci, które są zdrowe i pozbawione wszelkich 
infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

III. Zapisy  

1. Zapisy na zajęcia mogą odbywają w następujący sposób: 

- za pośrednictwem formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie internetowej 
www.frygidrygi.com 

2. Każdy uczestnik ma prawo korzystać z wybranych przez siebie zajęć według własnych 
umiejętności, zainteresowań i potrzeb. 

3. Zajęcia w ramach zamkniętych Formacji są dostępne według odrębnych zasad, po 
kwalifikacji przez instruktorów do danej grupy. 

 4. Zapisy na zajęcia odbywają się na każdy rok szkolny oddzielnie. Każdy z uczestników 
winien jest, co roku dokonywać zapisów wybierając rodzaj zajęć.  

5. Liczba miejsc w danej grupie jest ograniczona. Pierwszeństwo wpisów mają uczestnicy z lat 
poprzednich.  

IV. Wejścia  



1. Wysokość wejść na kursy organizowane przez Placówkę/Frygi Drygi reguluje cennik 
dostępny na stronie internetowej www.frygidrygi.com w zakładce Zajęcia. Rodzaje 
wejściówek zależą od wybranego kursu:  

2. Opłatę za wejścia można uiszczać w formie wejść abonamentowych uiszczanych 
miesięcznie lub w przypadku Placówki Oświatowo wychowawczej za okres półroczny.  

3. Wejścia abonamentowe miesięczne należy uiścić na pierwszych zajęciach każdego 
miesiąca nie później niż do 7 dnia danego miesiąca. 

4. Wejścia abonamentowe półroczne uiszczane mają być do 1 października oraz do 1 marca 
każdego roku za każde półrocze z góry, w razie rezygnacji z zajęć opłata ta nie podlega 
zwrotowi.  

5. Wejścia uiszczane być mogą w następujący sposób:  

a. gotówką do rąk osoby upoważnionej przez Frygi Drygi do pobrania opłat za wejście, 
na pierwszych zajęciach danego miesiąca, w przypadku abonamentu miesięcznego, kartą w 
Placówce Oświatowo Wychowawczej Frygi Drygi lub do 7 dnia każdego miesiąca;  

b. przelewem na rachunek bankowy  - Wieliczka - Alior Bank  77 2490 0005 0000 
4530 1124 1384 do 7 dnia każdego miesiąca  

c. przelewem na rachunek bankowy  - Zabierzów   -    15 1050 1445 1000 0090 
3197 9884 lub w przypadku karnetów półrocznych do dnia 1 października i 1 marca. W 
tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzinę odbywania zajęć 
ewentualnie nazwę grupy.  

6. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za wejście dokonanej gotówką jest paragon fiskalny 
oraz przekazanie karnetu, na którym uwidoczniona jest kwota oraz miesiąc lub półrocze, za 
które opłata jest uiszczona. Karnet wstępu jest karnetem imiennym i nie podlega 
przekazaniu osobom trzecim. Okazanie karnetu upoważnia do uczestniczenia w zajęciach. 
Potwierdzeniem uiszczenia opłaty za wejście dokonanej przelewem jest potwierdzenie 
przelewu,  

7. Opłata za wejścia na zajęcia jest stałą miesięczną opłatą, którą reguluje cennik.  W 
wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od Placówki oraz Frygi Drygi, zastrzegają sobie prawo 
zmiany formy prowadzenia zajęć – na nauczanie zdalne przy pomocy platformy 
internetowej. Organizacja takich zajęć będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć 
zaproponowanego przez Placówkę/ Frygi Drygi. Uczestnictwo w tego typu zajęciach jest 
równoznaczne z akceptacją czasowe prowadzenia Zajęć nie stanowi podstawy do żądania 
zwrotu uiszczonej Opłaty.  W przypadku zdarzeń losowych (np. choroby 
instruktora)Placówka/Frygi Drygi  zastrzega prawo do incydentalnej:  

a. zmiany miejsca prowadzenia Zajęć,  

b zmiany terminu Zajęć, 

 c. zmiany Instruktora,  

d odwołania Zajęć.  



W przypadkach wskazanych w art. 7 ust. a, b,c oraz d Opiekun, którego podopieczny 
Uczestnik Zajęć, nie mógł wziąć udziału w Zajęciach z powodu takiej zmiany może:  

1.a zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w trybie 14 dni za niewykorzystane Zajęcia w 
proporcjonalnej  wysokości opłaty zgodnie z umową,  

1.b przeznaczyć niewykorzystane Zajęcia na Zajęcia w innej grupie w terminie 30 dni od dnia 
nieobecności Uczestnika Zajęć.  

8. W przypadku nieuczestniczenia Uczestnika w Zajęciach w danym dniu z powodu, za który 
Placówka/Frygi Drygi nie ponosi winy, Placówka jest uprawniona do pobrania opłaty 
manipulacyjnej w wysokości 50% opłaty przypadającej za dany dzień uczestnictwa w 
Zajęciach z tytułu poniesionych kosztów oraz rezerwacji miejsca na zajęciach.   

9. Istnieje możliwość wykupienia pojedynczych zajęć tanecznych w kwocie, jaką reguluje 
cennik.  

10. Uczestnik nie może odstępować wejściówek osobom trzecim.  

V. Uczestnictwo w zajęciach  

1. Placówka/Frygi Drygi zobowiązuje się do prowadzenia zajęć w wyznaczonych terminach 
zgodnie z grafikiem obowiązującym w danym semestrze.  

2. Zajęcia odbywają się w miejscach wskazanych w grafikach. W szczególnych przypadkach 
Frygi Drygi zastrzega sobie prawo przeniesienia zajęć do innej lokalizacji, jeśli dni i godzina 
zajęć nie ulegną zmianie lub odrobieniu zajęć w innym terminie. O dokonaniu zmiany miejsca 
lub terminu zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną. 

3. Uczestnikami zajęć są osoby, które uiściły opłatę wejścia na zajęcia.  

3. Placówka/ Frygi Drygi ma prawo do skreślenia uczestnika z listy uczniów za zachowanie 
uczestnika, które innym uczestnikom przeszkadza (Uczestnik swoim zachowaniem narusza 
zasady współżycia społecznego i 2 dobrych obyczajów oraz nie podejmuje współpracy celem 
rozwiązania problemu) przez 2 kolejne Zajęcia. W takim przypadku Opiekun jest uprawniony 
do otrzymania zwrotu kwoty odpowiadającej 50% kwoty odpowiadającej opłacie za 
niewykorzystane Zajęcia. Pozostała kwota stanowi opłatę manipulacyjną Placówki/Frygi 
Drygi z tytułu rezerwacji miejsca.  

4. Korzystanie z aparatów i kamer oraz innych środków utrwalających obraz i dźwięk na 
terenie Placówki/Frygi Drygi bez pisemnej zgody jej kierownictwa, jest zabronione.  

5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia 
sali (w tym luster) ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku 
osób nieletnich są to ich prawni opiekunowie.  

6. Placówka/ Frygi Drygi nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników poza 
godzinami kursów. Prawni opiekunowie biorą odpowiedzialność za dojście uczestnika na 
zajęcia i powrót do domu. Mają również obowiązek niezwłocznego informowania 
instruktorów prowadzących kurs w przypadku wystąpienia medycznych przeciwwskazań do 
udziału uczestnika w zajęciach.  



7. Uczestnik kursu jest zobowiązany do zakupu kostiumów na spektakl taneczny ( w kwocie 
150-200zł) organizowany przez Placówkę/Frygi Drygi, chyba, że odpowiednio wcześniej 
poinformuje, że nie będzie brał w nim udziału, ( co najmniej 4 miesiące przed planowaną 
datą spektaklu).  

8. Szkoła zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:  

a. zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do 
jego rozpoczęcia;  

b. zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby 
uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.  

10. W przypadku rozwiązania grupy, Placówka/Frygi Drygi umożliwia przepisanie się do innej 
grupy, w której są miejsca lub zwraca wpłacone opłaty.  

11. Placówka/Frygi Drygi zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w 
przypadkach:  

a. gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;  

b. braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;  

12.W przypadku odwołania poszczególnych zajęć zgodnie z punktem 11, Frygi Drygi daje 
możliwość odrobienia ich w innym terminie lub dokona obniżenia opłaty za następny okres 
płatności lub zwróci stosunkowo opłatę.  

VI. Sposób dokonywania zwrotów  

1. Zwroty dokonywane są na podstawie zasadnego wniosku o zwrot złożonego przez 
Uczestnika oraz dostarczonego przez niego paragonu fiskalnego lub faktury VAT.  

2. Po rozpatrzeniu wniosku i uznanym go zasadnym zwrot wpłaconych opłat może być 
zrealizowany na dwa sposoby, zgodnie z życzeniem Uczestnika zgłoszonym we wniosku:  

a. gotówką, w placówce Frygi Drygi, gdzie odbywały się opłacone zajęcia,  

b. przelewem na wskazane konto.  

3. Szkoła nie dokonuje zwrotów opłat za zajęcia, jeśli odpowiedzialność za nieobecność lub 
konieczność rezygnacji z zajęć leży po stronie Uczestnika.  

VII. Zasady bezpieczeństwa  

1. Szkoła nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy 
Placówka/Frygi Drygi.  

2. Uczestnik zajęć w Szkole może ubezpieczyć się we własnym zakresie (za dodatkową 
opłatą).  

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników 
zajęć.  

4. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu lub bez obuwia w zależności 
od rodzaju zajęć i kursu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosi uczestnika z 
zajęć. Uczestnik po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia.  



5. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl 
tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub kierownictwo 
Placówka/Frygi Drygi.  

6. Uczestnicy zajęć tanecznych są narażeni na wysokie natężenie dźwięku.  

7. Osoba zapisująca się na kurs w Placówka/Frygi Drygi, powinna skontrolować wcześniej 
swój stan zdrowia.  

VIII. RODO 

„Klauzula informacyjna RODO” Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej ,,RODO”) informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani oraz 
Pana/Pani dziecka danych osobowych jest Niepubliczna Placówka Oświatowo Wychowawczą 
„Frygi Drygi” z siedzibą w Zabierzowie, os. H. Sienkiewicza 8, Nip: 5130070929  oraz Frygi 
Drygi Natalia Kubica-Lupa z siedzibą w Zabierzowie ul. Radosna 1 NIP 5130070929 2. W 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się, za 
pośrednictwem adresu e-mail: frygidrygi2012@gmail.com 3. Dane osobowe pozyskane w 
związku z zawarciem z Panią/Panem umowy/zapisu będą przetwarzane w celach związanych 
z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy oraz związanych z dochodzeniem 
ewentualnych roszczeń, odszkodowań, jak również w celu archiwizacji. Podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych jest: 1) niezbędność do wykonania umowy, 2) konieczność 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 3) niezbędność do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom 
przetwarzającym je na nasze zlecenie, przy czym podmioty te działają w naszym imieniu na 
podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana 
dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 
kryteria: 1) czasu obowiązywania umowy/ zapisu (10 miesięczny kurs), 2) przepisy prawa, 
które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 3) okres, który jest 
niezbędny do obrony naszych interesów. Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: 
1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na 
warunkach określonych w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE; 2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do podpisania 
umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. 

W raz z akceptacją niniejszego regulaminu oraz RODO Szkoła ma prawo do utrwalania 
podobizny Uczestnika w postaci zdjęć, materiałów audio-video, w tym niepełnoletniego, w 
celach związanych z przekazywaniem informacji o Szkole, na co Uczestnik opiekun prawny 
wyrażają zgodę. Frygi Drygi ma prawo do opublikowania tych materiałów na stronie 



internetowej Szkoły oraz profilu Facebook. Prawa autorskie zarówno majątkowe jak i 
osobowe do tych materiałów są własnością Frygi Drygi.  

 

IX. Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni 
zgłaszać do Placówka/Frygi Drygi na wskazany adres, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej 
szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia 
podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia 
kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli 
została ona zgłoszona w terminie.  

X. Pozostałe postanowienia  

1. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy i 
instruktor.  

2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach, mogą wejść na pierwsze zajęcia w 
danym semestrze, aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia, za uprzednią zgodą recepcji 
Placówka/Frygi Drygi.  

3. Placówka/Frygi Drygi ma prawo dokonać zmiany w Regulaminie w każdym czasie. W 
przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu przez Uczestników mają oni prawo do 
wypowiedzenia umowy w przypadku wykupienia karnetu półrocznego w terminie 1 miesiąca 
od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.  

4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

 


