REGULAMIN

Regulamin zajęć odbywających się w ramach Centrum Ruchu
Lubelskiego Teatru Tańca działającego w Centrum Kultury w Lublinie
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
1. Zajęcia odbywają się na salach prób w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12.
2. Zajęcia prowadzone są przez tancerzy Lubelskiego Teatru Tańca, pedagogów i instruktorów
współpracujących (na stałe) z teatrem oraz pedagogów gościnnych.
PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAJĘĆ:
1. Zapewnienie uczestnikom dostępu do sali prób i szatni.
2. Informowanie o wszelkich istotnych sprawach dotyczących organizacji zajęć w czasie ich
trwania oraz drogą mailową.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania danej grupy ze względu na niską
frekwencję uczestników (poniżej 5 osób).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku niskiej frekwencji (minimum 3
uczestników)
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć w ciągu roku.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat za zajęcia w ciągu roku.
7. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji fotograficznej i wideo
w trakcie zajęć do celów promocyjnych i archiwizacyjnych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez
uczestnika i zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
1. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą internetową poprzez przesłanie uzupełnionej karty
uczestnictwa na adres centrumruchu@ck.lublin.pl i otrzymanie potwierdzenia przez organizatora o
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wpisaniu na listę uczestników.
2. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do podania numeru kontaktowego i adresu e-mail. Dane
te będą używane wyłącznie przez organizatora zajęć w celach związanych z prowadzeniem
zajęć.
3. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Uczestnik zobowiązany jest do zmiany odzieży w wyznaczonych szatniach i pozostawienia
jej na czas trwania zajęć w zamykanej na klucz szafce.
Zalecany strój do ćwiczeń:
- swobodny, niekrępujący ruchów, osłaniający kolana i łokcie, większość zadań ruchowych
wykonywana jest bez obuwia,
- ze względu na bezpieczeństwo swoje i pozostałych Uczestników biżuteria, ozdoby oraz
przedmioty z kieszeni Uczestnik ma obowiązek pozostawić w szatni.
5. Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma przeciwwskazania lekarskie do
uczestnictwa w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.
6. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnik zobowiązany jest poinformować prowadzącego, jeśli
istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania ograniczające jego zdolność do udziału danego dnia
w zajęciach, będące następstwem przebytych urazów, tymczasowych kontuzji, pogorszenia
stanu zdrowia.
7. Z sal prób i sprzętu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zakończonych
zajęciach uczestnik zobowiązuje się do odkładania akcesoriów, sprzętu na wyznaczone
miejsce.
8. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
9. Zabronione jest w trakcie zajęć palenie wyrobów tytoniowych, spożywanie alkoholu,
zażywanie środków odurzających. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
10. W przypadku zajęć dla dzieci zabrania się wchodzenia rodziców na salę prób, możliwe jest
to tylko w uzasadnionych przypadkach.
11. Zabrania się rejestracji audio i video zajęć. Na użytek własny można jej dokonać tylko po
wyrażeniu zgody przez osobę prowadzącą, a publikacji materiału po uzyskaniu pisemnej
zgody wszystkich uczestników zajęć i organizatora.
ZAPISY
1. Organizator przyjmuje zgłoszenia Uczestników do wyczerpania miejsc w poszczególnych
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grupach. Decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.
2. W zajęciach można uczestniczyć wyłącznie po przesłaniu uzupełnionej karty zgłoszeń na adres
centrumruchu@ck.lublin.pl i po otrzymaniu informacji potwierdzającej dostępność miejsc w
wybranej grupie.
3. Miejsce w grupie zostaje zwolnione dla innych osób, kiedy uczestnik wpisany na listę nie bierze
udziału w trzech kolejnych zajęciach, nie zgłaszając nieobecności.
Chcąc kontynuować uczestniczenie w zajęciach prosimy o ponowne przesłanie zgłoszenia.
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