
 

Regulamin ZUMBA KIDS 2020 

w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Promocji  w Nowym Brzesku 

1.Postanowienia ogólne: 

Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach ZUMBA KIDS jest:  

a) Zapoznanie się z regulaminem zajęć . 

b) Dokonanie zapisu uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna w czasie ogłoszenia zapisów 

przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku . 

c) Podpis oświadczenia o Ochronie danych Osobowych – załącznik nr 1.  

2. Zasady obowiązujące w obiekcie, w którym prowadzone są zajęcia: 

a) Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia M-GCKiP nie 

ponosi odpowiedzialności. 

b) Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia ZUMBA KIDS obowiązuje całkowity 

zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. 

c) Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer w budynku M-GCKiP, gdzie odbywają się 

zajęcia ZUMBA KIDS bez zgody prowadzącego jest zabronione.  

3. Zasady uczestnictwa w zajęciach tanecznych: 

a) Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia przynamniej na 10 min przed ich 

rozpoczęciem w celu przebrania obuwia. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do 

terminowego odbierania dzieci po zajęciach. Poza czasem zajęć dzieci nie są nie są objęte 

opieką instruktora. 

 

b) Zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktora od rozpoczęcia do zakończenia zajęć. 

c) Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie trwania 

zajęć. 

d) W czasie zajęć na sali mają prawo przebywać wyłącznie uczestnicy. Rodziców, 

opiekunów, rodzeństwo prosimy o opuszczenie sali w czasie trwania zajęć. 

e) O nieobecności  uczestnika na  zajęciach prosimy o informację najpóźniej dzień przed 

terminem zajęć do godz.15.00  telefonicznej 12 385-29-44 lub e-mailem: mgckip@nowe-

brzesko.pl.  W przypadku dłuższej choroby lub nieobecności należy powiadomić 

Organizatora. W przypadku nieobecności na zajęciach dłuższej niż 3 zajęcia Organizator ma 

prawo wykreślić uczestnika z listy zajęć. 

f) W przypadku małej liczby uczestników ( mniej niż 5 osób ) MGCKiP  ma prawo odwołać 

zajęcia. 

 

g) Zajęcia ZUMBA KIDS nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od pracy, 

w czasie przerw świątecznych, wakacji letnich oraz ferii zimowych. 
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4. Postanowienia końcowe:  

a) Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji w Nowym Brzesku  zastrzega sobie prawo 

do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych przypadkach. Informacja o odwołanych 

zajęciach będzie zamieszczana na stronie internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl  

oraz na drzwiach budynku MGCKiP.  

 

b) Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane tancerzom są 

własnością instruktora. Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z 

MGCKiP i publicznego ich wykonywania bez zgody instruktora.    

c) Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za 

pomocą strony internetowej www.centrumkulturynowebrzesko.pl  

 

d) W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Dyrektor MGCKiP.  

 

e) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.09.2020 r. 
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