
REGULAMIN 

 

MYDANCE WINTER CAMP 

Organizowanego przez Szkołę Tańca MYDANCE 

I. Uczestnik MYDANCE WINTER CAMP ma prawo: 

a. do udziału we wszystkich zajęciach tanecznych, wycieczkach i imprezach organizowanych podczas 

MYDANCE WINTER CAMP, 

b. zwracania się ze wszystkimi problemami do wychowawcy, 

c. do radosnego i bezpiecznego wypoczynku, 

d. do rozwijania umiejętności tanecznych, korzystania ze wszystkich udostępnionych rzeczy podczas 

trwania MYDANCE WINTER CAMP. 

 

II. Uczestnik MYDANCE WINTER CAMP ma obowiązek: 

a. przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń wychowawców, 

b. uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych, 

c. nie opuszczać terenu studia bez wiedzy i zgody wychowawców, 

d. dbać o czystość, porządek oraz powierzone mienie w czasie MYDANCE WINTER CAMP, 

e. mieć szacunek do kolegów, wychowawców, instruktorów i innych osób, 

f. przestrzegać zasad bezpieczeństwa poruszania się w MANDORII, SUNTAGO oraz przepisów ruchu 

drogowego, 

g. informować kadrę MYDANCE WINTER CAMP o każdej chorobie lub złym samopoczuciu. 

 

III. Uczestnik (lub jego rodzice/opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody 

wyrządzone przez niego podczas pobytu na MYDANCE WINTER CAMP oraz podczas wycieczek. 

 

IV. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie rzeczy. 

 

V. Podczas MYDANCE WINTER CAMP obowiązuje zakaz zakupu, posiadania, picia alkoholu, 

palenia tytoniu, zażywania środków odurzających. 

 

VI. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu MYDANCE WINTER CAMP zostaną 

powiadomieni rodzice lub opiekunowie uczestnika, oraz organizator zastrzega sobie prawo do 

skreślenia go z listy uczestników. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów udziału w 

MYDANCE WINTER CAMP. 

 

VII. Wszystkie odstępstwa od regulaminu wymagają akceptacji i zgody kierownika MYDANCE 

WINTER CAMP. 

 

VIII. Organizator zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w przypadku zbyt małej liczby 

uczestników w terminie do 4 dni przed rozpoczęciem danego turnusu. 

 

IX. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu przed rozpoczęciem MYDANCE 

WINTER CAMP lub w uzasadnionych przypadkach także w trakcie trwania MYDANCE WINTER 

CAMP. 

X. Z MYDANCE WINTER CAMP dziecko odebrać mogą rodzice i prawni opiekunowie. W każdym 

innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda rodzica bądź opiekuna. 

 

XI. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnika na MYDANCE WINTER 

CAMP. 

 

XII. Uczestnik MYDANCE WINTER CAMP wyraża zgodę na wykorzystanie swojego 

wizerunku na potrzeby promocji Szkoły Tańca MYDANCE w przypadku publikacji zdjęć i filmów z 

zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez MYDANCE i jego patronów. 


