REGULAMIN HAKIEL AKADEMII TAŃCA
Akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu, jest koniecznym warunkiem korzystania z sal, uczestnictwa w kursie tańca, bądź innym wydarzeniu organizowanym
przez Hakiel Akademię Tańca.
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Opłata za zajęcia/zakup karnetu jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
Zapis na kurs jest wstępną formą rezerwacji miejsca na zajęcia.
Zapis na kurs powinien obejmować imię i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy (fakultatywnie adres e-mail) oraz nazwę i termin wybranego kursu
wraz z preferowaną formą płatności (gotówka/karta/przelew).
Zapisu na kurs można dokonać w recepcji Akademii - osobiście, telefonicznie pod numerem telefonu wybranej recepcji lub mailowo.
Wysokość opłat za zajęcia oraz dostępne rabaty określa cennik Hakiel Akademii Tańca.
Całą kwotę należy uiścić najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Zaliczkę za zajęcia należy opłacić w ciągu 3 dni od dnia dokonania zapisu.
W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały opłaty za dane zajęcia. Wyjątkiem są osoby posiadające kartę (honorowaną w wybranych
akademiach) Multisport/ Fitprofit/ OK. System, które regulują jedynie dopłatę do każdorazowych zajęć, wynikającą z umów podpisanych z ww. operatorami.
Poprzez karnet na kurs tańca rozumie się opłatę z góry za 4 lub więcej kolejnych zajęć na danym kursie. Karnet dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można
zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne zajęcia w danej grupie.
Akademia ma prawo do zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje telefonicznie lub osobiście osoby zgłoszone na dane zajęcia.
W przypadku odwołania kursu lub stałej zamiany terminu kursu na życzenie uczestnika danego kursu Hakiel Akademia Tańca zaproponuje alternatywny kurs lub
zwróci całość niewykorzystanej kwoty za zajęcia
W przypadku, gdy nieobecność osoby na kursie nie została spowodowana z winy organizatora zajęć, organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia.
W przypadku nieobecności Uczestnika, zgłoszonej z co najmniej 24h wyprzedzeniem, Uczestnik ma prawo uczestnictwa w innych, wybranych przez siebie zajęciach
(o tej samej długości jak zajęcia podstawowe) w ciągu 6 kolejnych dni, licząc od dnia nieobecności.
W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim – np. L4) w porozumieniu z Kierownikiem Akademii karnet
może zostać wydłużony.
Akademia zastrzega sobie prawo do usuwania z listy osób, które były nieobecne na kolejnych trzech zajęciach.
Akademia zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzenia zajęć jeśli liczba osób obecnych na zajęcia jest mniejsza od czterech.
Zapisując się na zajęcia w Hakiel Akademia Tańca uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, Akademia nie odpowiada za kontuzje
uczestników zajęć.
Hakiel Akademia Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca w szatniach. a także na całym terenie Akademii.
Na zajęciach obowiązuje obuwie na zmianę. Obuwie może być sportowe, taneczne lub wyjściowe (z wyłączeniem obuwia z czarnymi podeszwami rysującymi
parkiet).
W przypadku odwołania lekcji indywidualnej tego samego dnia, w którym miała się odbyć, Akademia dolicza 30% do ceny następnej lekcji.
Osoby, które nie zastosują się do regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało
innym uczestnikom kursu w Akademii lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Akademii mogą zostać poproszone o opuszczenie sali tanecznej a
także budynku, w którym znajduje się Hakiel Akademia Tańca.
W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie personelu Akademii.
Akademia zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć wykonanych podczas imprez i zajęć na terenie Akademii oraz podczas obozów organizowanych przez
Akademię.
Akademia zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji oraz reklam dotyczących zajęć w Akademii drogą mailową.

