                           
                              
                                  
ZAŁOŻENIA OGÓLNE:
. Zajęcia odbywają się w salach prób w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków .
. Warsztaty prowadzone są przez tancerzy Lubelskiego Teatru Tańca oraz pedagogów i instruktorów
współpracujących z LTT.

PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAJĘĆ:
. Zapewnienie uczestnikom dostępu do sali prób i szatni.
. Informowanie o wszelkich istotnych sprawach organizacyjnych w trakcie zajęć oraz jeśli istnieje taka
potrzeba drogą mailową.
. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania danej grupy ze względu na niską frekwencję
uczestników (poniżej  osób).
. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć w przypadku niskiej
frekwencji ( uczestników i mniej). Karnety osób obecnych w danym dniu są wtedy odpowiednio
regulowane.
. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacji wyższej konieczności do przełożenia zajęć na inny
termin dogodny dla maksymalnej liczby uczestników.
. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć w ciągu roku.
. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian wysokości opłat za zajęcia w ciągu roku.
. Organizator zajęć zastrzega sobie prawo do tworzenia dokumentacji fotograficznej i wideo w trakcie
zajęć do celów promocyjnych i archiwizacyjnych.
. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki spowodowane przez uczestnika
i zaleca indywidualne ubezpieczenie NNW.
. Lekcje nieodpłatne odbywają się we wskazanych przez organizatora terminach w ramach dni
otwartych. W pozostałych przypadkach koszt pojedynczej lekcji próbnej to  zł.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ:
. Zapisanie się na zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Centrum Ruchu.
. Uczestnik zobowiązany jest do zmiany odzieży w wyznaczonych szatniach i pozostawienia jej na czas
trwania zajęć w zamykanej na klucz szafce na zwrotne monety  zł.
Ze względu na bezpieczeństwo swoje i pozostałych Uczestników biżuteria, ozdoby oraz przedmioty
z kieszeni Uczestnik ma obowiązek pozostawić w szatni.
Zalecany strój do ćwiczeń: swobodny, niekrępujący ruchów, osłaniający kolana i łokcie, większość zadań
ruchowych wykonywana jest bez obuwia.
. Uczestnikiem zajęć nie może zostać osoba, która ma przeciwwskazania lekarskie do uczestnictwa
w zajęciach związanych z wysiłkiem fizycznym.
. 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.
. Uczestnik zajęć zobowiązany jest każdorazowo do złożenia podpisu na liście obecności.
. Z sal prób i sprzętu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zakończonych zajęciach
uczestnik zobowiązany jest do odkładania akcesoriów, sprzętu na wyznaczone miejsce.
. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
. 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.
. Uczestnicy zajęć dziecięcych ćwiczą na sali pod opieką instruktora.
Opiekunowie mają możliwość uczestniczenia wyłącznie w lekcjach pokazowych organizowanych
w ciągu trwania sezonu.
. Zabrania się rejestracji audio i wideo zajęć.

ZAPISY:
. Uczestnikiem zajęć zostaje osoba, która dokonała zapisu drogą mailową i otrzymała potwierdzenie od
Organizatora o wpisaniu na listę uczestników zajęć.
. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą mailową na adres centrumruchu@ck.lublin.pl
Prosimy o pobranie karty zgłoszenia lub przysłanie w treści maila:
a) nazwa zajęć, w których chce się wziąć udział
b) imię i nazwisko
c) kontaktowy numer telefonu
d) data urodzenia
e) wskazanie rodzaju zniżki, do których jesteście Państwo uprawnieni
W przypadku osoby niepełnoletniej prosimy o podanie kontaktu telefonicznego do opiekuna i daty urodzenia dziecka.
. Przed pierwszymi zajęciami Uczestnik zobowiązany jest do podpisania Klauzuli informacyjnej RODO
Centrum Kultury w Lublinie. Dostępne na stronie organizatora (w zakładce pliki do pobrania) oraz u
instruktorów. Dane są używane przez organizatora wyłącznie w celu organizacji zajęć i nie są przekazywane osobom trzecim.
. Organizator przyjmuje zgłoszenia Uczestników do wyczerpania miejsc w poszczególnych grupach.
Decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.
Po wyczerpaniu miejsc Uczestnicy wpisywani są na listy rezerwowe.
. Miejsce w grupie zostaje zwolnione, kiedy uczestnik wpisany na listę nie weźmie udziału w trzech
kolejnych zajęciach, nie zgłaszając planowanej nieobecności.
Chcąc kontynuować udział w zajęciach należy ponownie przysłać zgłoszenie.
. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odrobienia wyłącznie jednej nieobecności w ciągu
kwartału. W miarę dostępności wolnych miejsc w grupach organizator zaproponuje jednorazowo udział
w innych zajęciach. Nie dotyczy to grup dziecięcych.
. Zgłoszenie nieobecności powinno odbywać się co najmniej na  godzin przed planowanymi zajęciami
mailowo na adres centrumruchu@ck.lublin.pl.

PŁATNOŚCI:
. Opłaty za zajęcia funkcjonują w systemie miesięcznym. Informacje o wysokościach opłat dostępne są
m.in. na stronie Organizatora http://ltt.art.pl/oplaty-za-zajecia.
. Ceny karnetów uzależnione są od ilości planowo odbywających się zajęć w danym miesiącu.
np. „Dla najmłodszych -” - poniedziałek

 zajęcia we wrześniu

 zł

 zajęć w październiku

 zł

 zajęcia w listopadzie

 zł

. Należność za zajęcia należy uregulować po otrzymaniu potwierdzenia o dostępności miejsc na
wybrane zajęcia do  dnia każdego miesiąca.
. Opłata za karnet miesięczny nie jest pomniejszana w przypadku nieobecności Uczestnika w zajęciach.
. Płatności za zajęcia można dokonać:
- gotówką / kartą płatniczą w kasie Centrum Kultury w godzinach jej otwarcia
- przelewem na konto Centrum Kultury w Lublinie:
Bank PKO S.A.        w tytule podając:
a) imię i nazwisko uczestnika
b) nazwę zajęć
c) miesiąc, za który dokonywana jest płatność (lub w przypadku udziału w pojedynczej lekcji konkretną
datę)
. Osoby dokonujące płatności przelewem prosimy o jednorazowe okazanie kart uprawniających do
zniżki na pierwszych zajęciach w biurze Lubelskiego Teatru Tańca lub instruktorowi prowadzącemu
zajęcia, a w przypadku płatności w kasie Centrum Kultury okazanie kart uprawniających do zniżki
kasjerowi.
. Nie honorujemy wpłat długoterminowych. Prosimy o dokonywanie opłaty za bieżący miesiąc.

ZNIŻKI:
. Honorowane są następujące zniżki za zajęcia:
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- dla posiadaczy Karty Absolwenta UMCS

- dla posiadaczy Karty „Rodzina Trzy Plus”
- dla seniorów

%
- dla rodzeństw, na każdy karnet
- w przypadku opłaty za  (i więcej)
karnetów na różne zajęcia zniżka
przysługuje na każdy karnet

Podstawowa opłata za zajęcia










Opłata z przysługującą zniżką
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. Proponowane przez Organizatora zniżki dla uczestników Centrum Ruchu na dodatkowe warsztaty
organizowane w ciągu roku oraz na spektakle dotyczą aktualnych uczestników, którzy mają
uregulowane płatności za karnety.
. Rabaty nie łączą się.

