
 REGULAMIN ZAJĘĆ POLE DANCE 
 

AKADEMIA RUCHU W GŁOGOWIE  
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy 
Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Akademii Ruchu oraz na sali Pole Dance. 

2.Stronami umowy członkowskiej są: Akademia Ruchu w Głogowie oraz osoba korzystająca z usług zajęć Pole Dance (zwana dalej 

Członkiem, Uczestnikiem, Kursantem). 

3.Akademia Ruchu w Głogowie zobowiązuje się udostępnić członkom niniejszy regulamin w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z 

nim przed przystąpieniem do zajęć (na grupie Akademia Ruchu Pole Dance oraz na stronie internetowej www.akademiaruchu.glogow.pl). 

4.Uczestnictwo w zajęciach Pole Dance jest jednoznaczne z akceptacją każdego punktu regulaminu i jest jednocześnie zgodą na 
przetwarzanie danych osobowych. 

5. Uczęszczanie  na zajęcia organizowane w Akademii Ruchu w Głogowie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w 
całości. Uczestnik, który przystępuje do zajęć, deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie 
deklarował zmian w zapisach. 

6.Kursant zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie niezgodne z 
jego treścią. 

7. Akademia Ruchu w Głogowie jest organizatorem kursu pole dance.  

8. Uczestnikiem zajęć organizowanych przez Akademię Ruchu w Głogowie  może być osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, może 
uczestniczyć w zajęciach wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych. 

9. Dokumentem uprawniającym do korzystania z usług zajęć Pole dance jest karnet. Trener ma prawo nie wpuścić uczestnika  na zajęcia, 
których wcześniej nie opłacił. 

10. Trener ma prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania  przyczyny jeśli uzna, że wpływa to na 

bezpieczeństwo lub komfort zajęć. 

11. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym osobom. 
12. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy i jest ważny przez okres 30 dni. 

13. Karnet sprzedawany jest na miesiąc kalendarzowy i powinien obejmować minimum 4 wejścia. 
14. Karnet dotyczy konkretnego rodzaju zajęć Pole Dance prowadzonych w Akademii Ruchu. 
15. Kursant zobowiązany jest do okazania aktualnego karnetu za każdym razem przed zajęciami, a w przypadku jego braku zobowiązany 
jest uiścić opłatę za wejście. 
16. Akademia Ruchu w Głogowie zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy z kursantem, w przypadku braku miejscu w 
grupach lub możliwości przeprowadzenia zajęć indywidualnych z kursantem. 
II. CENNIK USŁUG I GRAFIK 

1. Uczestnikami zajęć pole dance, mogą być jedynie osoby, które mają uregulowaną opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem 
ustalonym i podanym do wiadomości publicznej. Cena karnetu jest uzależniona od ilości wejść.  

2. Zajęcia odbywają się na różnym poziomie zaawansowania. 
3. Akademia Ruchu w Głogowie zastrzega sobie prawo do zmiany cennika i grafiku zajęć oraz zobowiązuje się do 

poinformowania kursantów minimum 1 miesiąc przed wprowadzoną zmianą. Cennik widniejący na stronie na facebooku 
(Grupa Pole Dance Akademia Ruchu) jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. 

4. Akademia Ruchu w Głogowie zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca w 
grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa w zajęciach na wybrany dzień. 
 W przypadku wykupienia karnetu na cztery wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na cztery osobne terminy. 
Po przekroczeniu terminu(daty) karnet i jego możliwość wykorzystania wygasa. 

5. W przypadku nieobecności uczestnika na opłaconych przez niego zajęciach lub niemożności odrobienia zajęć, jak również w 
przypadku rezygnacji z zajęć, Akademia Ruchu w Głogowie nie zwraca uczestnikowi opłaconej kwoty. Niewykorzystany karnet 
jest terminowy i nie może przejść na inną osobę. 

6. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby z ważnym karnetem. 
7. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej, płatności kartą lub przelewem. Aby zachować ciągłość karnetu i 

miejsce w grupie, opłata za kolejny karnet powinna być uiszczona na ostatnich zajęciach z poprzedniego karnetu. 
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTÓW 

1. Kursant ma prawo odwołać zajęcia jeden raz w miesiącu i odrobić zajęcie w innej grupie (w ramach ważności karnetu) o 
podobnym poziomie, tylko gdy zgłosi swoją nieobecność na zajęciach na minimum 24—godzinny przed otwarciem 
studio(przyjmuję się, iż zgłoszenie w poniedziałek do 16-tej,obowiązuje na wtorek, zgłoszenia dokonywane później będą 
uznawane za nieważne ze względu na czas ,który jest niezbędny do wykonania odpowiednich rezerwacji). Zgłoszenie należy 
wysyłać na numer telefonu lub  
w wiadomości prywatnej na Facebooku. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz grupę (lub godzinę) zajęć, na które się 
uczęszcza. Chęć odrobienia zajęć należy zgłosić najpóźniej 1 dzień wcześniej do godz.16.00 



2. Osoby, które nie zapowiedzą się i nie upewnią się min. dzień wcześniej lub nie poinformowały o nieobecności min.24 godz. 
przed otwarciem studio nie mają prawa odrabiać zajęć. 

3. Odrabiać zajęcia można tylko w ramach ważności karnetu, po jego zakończeniu niewykorzystane wejścia przepadają. Zajęcia 
można odrabiać w innych grupach, tylko gdy są dostępne wolne miejsca. 

4. Uczestnik zobowiązuje nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć  trener ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. 
Jeżeli pomimo zaleceń  trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w 
razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń 
ciała, deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera 
prowadzącego. 

5. Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach 
lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach ,które zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali. 
 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ 
1. Istnienie grupy warunkuje liczba osób uczęszczających regularnie na zajęcia. 
2. Trener zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem . 
3. Zajęcia odbywają się przy obecności minimum 3 (trzech) osób. Jeżeli większość grupy zgłosi swoją nieobecność Akademia 

Ruchu w Głogowie zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w danej grupie. Osoby, które chciały przyjść na zajęcia mają 
prawo poprosić o wyznaczenie innych terminów zajęć, w których będą mogły wziąć udział. Mają również prawo aby ich 
wejście zostało przesunięte na kolejny tydzień. 

4. Akademia Ruchu w Głogowie ma prawo rozwiązać lub połączyć grupę jeżeli składa się ona z mniej niż 4 Uczestników. 
5. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora, instruktor  ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te 

zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania klientów o tym fakcie. 
6.  Akademia Ruchu w Głogowie ma prawo odwołać zajęcia z różnych przyczyn np. choroby instruktora, prac remontowych lub 

zdarzeń losowych. W przypadku odwołania zajęć z winy Klubu, wejście z karnetu zostaje przesunięte na kolejny tydzień. 
7. W okresie od dnia 01 maja do dnia 30 sierpnia instruktor  zastrzega sobie prawo do redukcji lub łączenia grup zajęciowych. 
8. Zabrania się nagrywania, filmowania oraz fotografowania zajęć bez zgody trenera. 
9. Instruktor może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy. Uczestnik wyraża zgodę na używanie jego 

wizerunku w przypadku utrwalenia zajęć prowadzonych przez Akademię Ruchu w Głogowie zarówno w postaci zdjęć jak i 
wideo i nie będzie rościł sobie spraw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika Akademia Ruchu w 
Głogowie usunie zdjęcie lub wideo, na którym uczestnik wyszedł niekorzystnie.  Zdjęcia i filmy będą publikowane tylko przez 
kanały powiązane z zajęciami Pole Dance. Jeżeli nie wyrażają państwo zgody na utrwalenie materiałów prosimy nie pozować i 
usunąć się z przestrzeni zdjęć i video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstania. 
Materiały są wykorzystywane w celach promocji zajęć oraz w celach marketingowych , ale są też wielokrotnie  przedmiotem 
usługi , którą jest utrwalenie zajęć  czy relacja uczestnictwa danej osoby/grupy w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie 
wydarzenia/usługi. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.   

10. Zabrania się rejestrowania ,utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto,video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie 
Akademii Ruchu bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia takiego pobytu na terenie 
Akademii -zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłoszona do organów 
odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowania na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 

11. Instruktor zastrzega, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na sale, w celu 
zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do 
odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zginą w momencie gdy 
nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia(zabrania ze sobą na salę) mimo zaleceń ze strony Instruktora. 
Szafki w szatni służą do przechowywania odzieży zmiennej i są zamykane na klucz. 

12. Osoby naruszające zasady porządku w Akademii i na zajęciach Pole Dance, będą proszone o opuszczenie studia. W stosunku do 
osób uporczywie lub rażąco naruszających zasady porządku oraz postanowień niniejszego regulaminu, instruktor może po 
jednokrotnym ustnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

13. Za zgubienie kluczyka do szafki w szatni, kursant zobowiązany jest do dokonania opłaty w wysokości 30 zł. 
14. Osoby oczekujące na zajęcia, przebywają w miejscu do tego przeznaczonym oraz nie zakłócają porządku panującego na sali 

treningowej. Na sali treningowej mogą przebywać wyłącznie kursanci, którzy aktualnie mają zajęcia.  
15. Odpowiedzialność za wszystkie szkody (w tym finansową) ponosi kursant lub jego przedstawiciel ustawowy lub prawny 

opiekun, który dopuścił się danej szkody. 
16. Instruktor jest zobowiązany do prowadzenia zajęć na sprawnym i bezpiecznym sprzęcie oraz czystych salach,w warunkach 

,które nie zagrażają bezpieczeństwu uczestników. 
17. Na terenie  Akademii Ruchu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania 

narkotyków czy innych środków odurzających. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających będą natychmiast 
wypraszane. Przy próbie stawiania jakiekolwiek oporu a trener ma prawo wezwać policję. 

 
V. BEZPIECZEŃSTWO 

1. Osoby przebywające na terenie Akademii oraz sali treningowej zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP, 
przeciwpożarowych oraz zachowania czystości i poszanowania mienia Akademii Ruchu w Głogowie. 

2. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za wszystkie szkody powstałe w wyniku nie stosowania 
się do poleceń, odpowiedzialność ponosi wyłącznie kursant. Osoba nie wykonująca poleceń instruktora oraz zachowująca się w 
sposób .który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników ,zostanie natychmiast wyproszona 
 z sali. Takich zajęć nie ma prawa odrabiać. 

3. W sali obowiązuje obuwie zmienne lub jego brak jeżeli zajęcia prowadzone są na boso. Strój powinien mieć charakter sportowy 
tj. koszulka, spodenki nie mające żadnych metalowych lub plastikowych elementów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zdjąć 
biżuterię. 

4. Na zajęcia pole dance nie należy smarować się olejkami, balsamami czy kremami. 



5. Kursant nie może wykonywać figur na drążku bez asekuracji instruktora lub osoby trzeciej. 
6. Kursant oświadcza, że wykonuje daną figurę na własną odpowiedzialność. 
7. Kursant dostosowuje wykonywane ćwiczenia odpowiednio do swojego stanu zdrowia, sprawności fizycznej i kondycji 

psychicznej. 
8. Wszelkiego rodzaju kontuzje oraz urazy kończyn stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do uczestniczenia w zajęciach.  
9. Odmawia się uczestnictwa w zajęciach kobietom w ciąży. 
10. Akademia Ruchu w Głogowie nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi 

odpowiedzialności za wypadki powstałe bez winy trenera oraz osób działających w jego imieniu. 
 
       VI. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII COVID-19 
 

1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest brak objawów chorobowych (gorączka, kaszel),nieodbywanie kwarantanny oraz brak 
kontaktu z osobami chorymi w ciągu ostatnich 14 dniach.  

2. Przyjazd uczestnika zajęć szacuje się najwcześniej 5 minut przed ich rozpoczęciem (w przypadku wcześniejszego przyjazdu 
prosimy o pozostanie w samochodzie lub przed budynkiem) 

3. Każdy kursant i Instruktor  przed wejściem i wyjściem z sali  jest zobowiązany do dezynfekcji rąk . 
4. Czas trwania zajęć Pole dance  ustala się na 70 minut. Po nim następuje 5 min. przerwy przeznaczonej na wietrzenie sali, 

dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu miedzy wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć.  
5. Uczestnicy i Trenerzy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali w celu uniknięcia gromadzenia 

się osób.  
6. Po zakończonych zajęciach  należy zdezynfekować po sobie użytkowany sprzęt ( drążek,materac,mata) udostępnionym 

środkiem do dezynfekcji. Zaleca się korzystanie przez kursantów z własnego sprzętu typu maty itp.  
7. Zaleca się noszenie maseczek ochronnych na terenie Akademii Ruchu. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Akademia Ruchu w Głogowie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.  
2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na sali treningowej lub informacji przekazanej w 

wiadomości prywatnej. 
3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu 

uznane zostaje jako obowiązujące. 
4. Sposób prowadzenia zajęć ,sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny jest autorskim tworem przygotowanym 

przez Instruktora. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i zastrzega się,że jest wyłączną własnością Instruktora. Wszelka 
próba kopiowania, udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotnienia w oparciu o ustawę o prawach autorskich znajdzie swoje 
konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH: 
Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie potrzebnym do świadczenia usług 
prowadzenia zajęć Pole Dance przez Akademię Ruchu w Głogowie z siedzibą ulica Brzeska 1, 67-200 Głogów (administrator danych) 
zgodnie z obowiązkiem prawnym wynikającym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 
w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych) w celu: 
 

1. Organizacji, przeprowadzenia i rozliczania zajęć* 
2. W celach marketingowych ** 

 
* zgoda niezbędna do realizacji usług przez Akademia Ruchu w Głogowie 
** zgoda nieobligatoryjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informuję, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail  
akademiaruchu.glogow@gmail.com oraz można przekazać ustnie w recepcji Klubu. 
Informuję,że odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
Uczestnik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 Zajęcia odbywają się w Akademii Ruchu w Głogowie ulica Brzeska 1, 67-200 Głogów. 
 
Data, miejsce i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 
 
…................................................................................................................................................................… 



 
 
Ochrona danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: RODO) informujemy, iż: 

• Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych w ramach umowy zawartej z Akademia Ruchu w 
Głogowie przy ul. Brzeska 1 w Głogowie jest: Akademia Ruchu w Głogowie 

• Dane przetwarzane będą zgodnie z RODO.  

• Przekazane przez Panią / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych lub umowy 
cywilnoprawnej lub obrony roszczeń mogących powstać w związku ze świadczonymi usługami lub umową cywilnoprawną, 
wykonania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz dla celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Akademię Ruchu w Głogowie w szczególności w celu przesyłania danych 
osobowych w ramach podmiotów powiązanych z Akademia Ruchu w Głogowie do wewnętrznych celów administracyjnych, 
zarządzania, planowania i organizowania pracy, zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w celu realizacji innych 
świadczeń na podstawie udzielonej przez Pana / Panią zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i f) RODO.  

• Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, świadczenia usług, wygaśnięcia wzajemnych 
roszczeń lub przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

• Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty powiązane z Akademia Ruchu w Głogowie, świadczące usługi na 
rzecz Akademii Ruchu w Głogowie oraz podmioty współpracujące z Akademią Ruchu w Głogowie. 

• Zebrane od Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych z Akademią Ruchu w Głogowie 
poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

 

• Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 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, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

• Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych 
osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.  

• Dane osobowe podane przez Panią /Pana są dobrowolne na podstawie zgody a konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości wykonania niektórych świadczeń przez Akademię Ruchu w Głogowie na Pani / Pana rzecz.  

• Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

• W przypadku jakichkolwiek pytań możesz także skontaktować się z Akademią Ruchu w Głogowie   

+48 518606118 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


