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REGULAMIN KURSU TAŃCA  

Bachata Ladies Styling – Bachata solo dla pań 

 

§1 

POSTANOWIENIA I ZASADY OGÓLNE 

1. Organizator kursu: Gminny Ośrodek kultury i Sportu w Legnickim Polu. 

2. Miejsce kursu: sala bankietowa, ul. Benedyktynów 7, 59-241 Legnickie Pole. 

3. Czas trwania kursu: 29.03-07.06.2023 r, w każdą środę, w godzinach 17.45-19.15. 

4. Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu. 

5. Uczestnikami kursu mogą być kobiety, które ukończyły 15 rok życia. 

6. Minimalna ilość uczestniczek to 10 osób. 

7. Poprzez kurs tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie (10 spotkań), raz  

w tygodniu po 90 minut. 

8. Zapisu na kurs można dokonać wypełniając kartę zgłoszenia uczestnika dostępną  

w biurze i na stronie internetowej GOKiS w Legnickim Polu, stanowiącą zał. Nr 1 do regulaminu. 

9. Wysokość opłaty za zajęcia to 450 zł dla kobiet spoza Gminy Legnickie Pole, a dla mieszkanek Gminy 300 zł.  

10. Opłatę za zajęcia należy wpłacić przelewem, najpóźniej do 24 marca 2023 r na konto GOKiS w Legnickim Polu: 

70 8649 1031 2001 0004 8158 0001. Przelew należy zatytułować: „kurs bachaty, imię i nazwisko”.  

11. Wniesiona opłata jest bezzwrotna. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa  

w kursie osobie, która nie wniosła opłaty w terminie. 

12. W przypadku nieobecności uczestnika na kursie, nie z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za 

te zajęcia. 

13. Organizator ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora lub zmienić termin i miejsce 

zajęć jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne, o czym poinformuje (poprzez 

wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) uczestniczki kursu. 

14. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. 

15. W trakcie zajęć na sali tanecznej mogą przebywać tylko i wyłącznie uczestniczki kursu, które mają opłacone dane 

zajęcia. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich pozostawionych bez opieki 

poza godzinami trwania zajęć. 

17. O opuszczenie zajęć mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod 

wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało 

innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu sali.  

18. Osoby uczęszczające na kurs zobowiązują się do poszanowania praw i godności instruktorów i uczestników kursu 

tańca. 

19. Zapisując się na kurs tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Zapisanie się 

na kurs tańca jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu 

zajęciach. 

20. Organizator nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na 

terenie obiektu. 

21. W obiekcie, w którym odbywa się kurs tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania 

alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt. 

22. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego lub 

organizatora. 
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23. W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyzja należy do organizatora zajęć. 

§2 

WIZERUNEK I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Podczas kursu Organizator będzie rejestrował przebieg niektórych elementów programu, w postaci zdjęć bądź 

zapisu wideo. W związku z tym, istnieje możliwość utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w zajęciach 

stanowiących jedynie szczegół całości wydarzenia. Organizator może wykorzystać powstały materiał w związku z 

działalnością statutową oraz w celu promocji.  

2. Każdemu uczestnikowi projektu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, dotyczącego bezpłatnej publikacji 

jego wizerunku, które nie działa wstecz.  

3. Wszelkie materiały filmowe i zdjęcia wykonane przez uczestników w trakcie kursu mogą być wykorzystywane 

tylko w celach niekomercyjnych oraz do użytku prywatnego.  

4. Każdy uczestnik podając Organizatorowi swoje dane przyjmuje do wiadomości i akceptuje klauzulę ODO. Jej 

treść dostępna jest w §3 ust. 5.  

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą przy Pl. Henryka 

Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole.  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Legnickim Polu e-mail: 

iod@centrumbip.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, zgodnie z 

art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie:  

- Art. 9 ust. 2 lit. i  

- przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi,  

- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Dane będą udostępniane wyłącznie osobom zaangażowanym w proces przygotowania oraz realizacji imprezy.  

6. Dane będą przechowywane przez okres realizacji umowy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Legnickim 

Polu oraz do czasu niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 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. 8. Pani /Pana dane będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 9. Dane podaje się dobrowolnie.

mailto:iod@centrumbip.pl
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Załącznik nr 1 

Bachata Ladies Styling – Bachata solo dla Pań 

29.03-07.06.2023 r. (każda środa), godz. 17.45-19.15 

KARTA ZGŁOSZENIA 

 

Imię i nazwisko:  

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Data urodzenia:  

Ulica/numer  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Gmina  

 

Oświadczam, że zapoznałam się i jednocześnie akceptuję regulamin kursu 

 

…………………………………….……. 
data 

 

…………………………………….……. 
Podpis 


