
 
Regulamin uczestnika Akademii Talent  

Rok szkolny 2018/2019           

§ 1 Zobowiązania Akademii Talent 

1. Akademia Talent zapewnia  regularne zajęcia taneczne, które odbywają się raz w tygodniu z 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od nauki i ferii ( minimum 32 zajęcia w ciągu roku 
szkolnego).  

2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów poszczególnych stylów i technik 
tanecznych według autorskich projektów choreograficznych. 

3. Akademia Talent zapewnia udział uczestnika w co najmniej 4 pokazach lub występach 
rocznie. 

4. Dodatkową formą doskonalenia umiejętności tanecznych są letnie obozy, w których tancerze 
Akademii Talent uczestniczą z 10- procentową zniżką.  
Terminy obozów: 1- 10 lipiec 2019 –  Mikoszewo, 17-27 sierpień 2018- Mausz,  oraz 5 – 
dniowe kolonie 01- 05 , 05 – 10 lipiec  2019 - Mikoszewo,  
 

§ 2. Warunki uczestnictwa  w zajęciach. 
 

1.  Dokonanie płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem zajęć oraz w wyznaczonym 

terminie: 

1 rata do 15 października 2018 

2 rata do 15 lutego 2019 

na konto: Akademia Talent Renaty Grochowskiej, ul. Penelopy4, 80 – 299 Gdańsk 

nr konta: 92 1240 1242 1111 0010 4928 3429 

Cennik: 

Zajęcia 60 minut ( kl. 0 - III)  – kurs roczny 840 złotych brutto (2 x 420 zł).  

Zajęcia 90 minut ( kl. IV - VII i gr. zaawansowane) – kurs roczny 1080 złotych brutto. ( 2 x 540 

zł).   

Zniżki: 
 wpłata za cały kurs z góry - 10 %  

 drugie dziecko z rodzeństwa - 20 %  

 trzecie dziecko z rodzeństwa – gratis 

 pierwsze dwa zajęcia – gratis 

 w przypadku  tańczenia w dwóch zespołach ( grupach) za drugi kurs (tańszy) 
uczestnik otrzymuje 50 % zniżki. 

2. Zakup stroju scenicznego  w uzgodnieniu z instruktorem i rodzicami tancerzy ( cena od 90 do 
max.130 zł za komplet). Zakup obuwia we własnym zakresie. 

3. W przypadku uczestnictwa w turniejach dokonywanie jednorazowych opłat wpisowego (ok. 20 
zł) i pokrycie kosztów  transportu.  

4. Sporadyczne nieuczestniczenie w zajęciach tanecznych nie zwalnia z obowiązku płatności. W 
przypadku dłuższej nieobecności ( 3 zajęcia pod rząd) będzie możliwość odrobienia zajęć w 
formie dodatkowych warsztatów lub tez poprzez uczestniczenie w zajęciach innej grupy 
Akademii Talent. 

 

 



 

§ 3. Obowiązki uczestnika: 

1. Aktywne i regularne  uczestnictwo w zajęciach. 
2. Podporządkowanie się  poleceniom instruktora, zachowanie dyscypliny podczas zajęć. 
3. Posiadanie odpowiedniego, sportowego obuwia oraz stroju do zajęć tanecznych (leginsy, 

dresy, t-shirt), dziewczynki – włosy związane, woda do picia. 
4. Udział w planowanych turniejach i występach. 

 

 
§ 4. Ustalenia porządkowe: 

Akademia Talent przyjmuje opiekę nad tancerzem w momencie planowego rozpoczęcia zajęć 
oraz przez cały czas ich trwania, do momentu opuszczenia sali. Akademia Talent nie jest 
odpowiedzialna za doprowadzenie dziecka na parking samochodowy. W przypadkach, gdy 
dziecko ma zostać odprowadzone do świetlicy– proszę o odpowiednie uzupełnienie deklaracji 
poniżej zawartej. 

§ 5. Oświadczenie rodzica: 
 

1. Akceptuję regulamin Akademii Talent, zobowiązuję się do dokonywania płatności w 
wyznaczonym terminie.  

2. Wyrażam zgodę (nie wyrażam zgody)* na umieszczanie zdjęć z występów, festiwali, oraz 
klipów filmowych na stronie internetowej Akademii Talent ( www.akademiatalent.pl), oraz w 
innych materiałach  Akademii Talent ( np. artykułach).  

3. Wyrażam zgodę ( nie wyrażam zgody)* na samodzielne wyjście mojego dziecka  z sali  po 
zakończonych zajęciach Akademii Talent.  

4. Proszę o przyprowadzenie mojego dziecka na zajęcia Akademii Talent ze świetlicy (TAK, 
NIE*)      ( *niepotrzebne skreślić).  

5. Proszę o zaprowadzenie mojego dziecka po zajęciach Akademii Talent do świetlicy ( TAK, 
NIE* )  (* niepotrzebne skreślić) 

  

Imię i nazwisko uczestnika zajęć…………………………………………….............................................….……… 

Data urodzenia………......………………….....................Klasa   …………………….......…….………, 
 
 godz. i dzień zajęć………………………..…………….......................................................….……..…. 

 Imię i nazwisko rodzica  ………………................................................................................................... 

  

Tel……………………………............…… E – mail …...................………………………..………..………….… 

                                                               

 

Podpis…………………………..………..……… 

  


