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Regulamin uczestnictwa w warsztatach Zumby 
Zatańcz ZUMBĘ z AEGEE-Gliwice!!! 

 
1. Termin i miejsce warsztatów.  
1.1. Data odbywania się warsztatów: godzina: od 18.00 do 19.00, czwartek, od 20 lutego 2014 r. do 8 
maja 2014 r.  
1.2. Miejsce odbywania się warsztatów: Klub Studencki Spirala, CKS Mrowisko, 44-100 Gliwice, ul. 
Pszczyńska 85.  
 
2. Organizator warsztatów.  
Organizatorem warsztatów Zumby jest AEGEE Gliwice Europejskie Forum Studentów działające przy 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach.  
 
3. Warsztaty Zumby.  
3.1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.  
3.2. Warsztaty są przeznaczone przede wszystkim dla studentów Politechniki Śląskiej oraz jej 
absolwentów. W przypadku niskiej frekwencji możliwy jest udział w zajęciach osób spoza Politechniki 
Śląskiej.  
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób. Prawo do udziału w zajęciach ma 
pierwsze 50 osób, które poprawnie wypełnią formularz. Każdorazowo zapisy będą rozpoczynać się, w 
każdą niedziele poprzedzającą zajęcia z zumby o godzinie 22.00. 3.4. Organizator zastrzega sobie 
prawo do zmiany miejsca lub terminu prowadzenia zajęć, w przypadku jeśli taka konieczność 
zaistnieje, o czym z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje uczestników.  
3.5. Każdy uczestnik warsztatów tanecznych powinien zgłosić się na miejsce minimum 15 minut 
przed zajęciami.  
3.6. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w warsztatach osób, które zakłócają przebieg 
zajęć.  
3.7. Z uwagi na komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do nie wpuszczenia na salę 
osób spóźniających się.  
3.8. Uczestnik warsztatów ma obowiązek wylegitymowania się pracownikowi straży akademickiej i 
ochrony na jego żądanie.  
3.9. Organizator nie jest zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania w przypadku 
odwołania zajęć.  
3.10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki 
uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione 
uczestnikom. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.  
3.11. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które mają przeciwwskazania lekarskie do zajęć z 

wysiłkiem fizycznym. 

3.12. Osoby uczestniczące w warsztatach obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający 
bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego 
regulaminu oraz regulaminu obiektu CKS Mrowisko (regulamin dostępny przy kasie), w którym 
odbywają się zajęcia, a także podporządkowywać się zaleceniom ochrony i organizatora.  
3.13. Na zajęciach wymagany jest obowiązkowo strój sportowy oraz zmienne, sportowe obuwie.  
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3.14. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za wyrządzone przez siebie 
szkody. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania 
zajęć.  
3.15. Służby porządkowe organizatora są uprawnione do odmowy wstępu na warsztaty lub usunięcia 
z miejsca warsztatów osoby będącej pod wpływem alkoholu, której zachowanie stwarza zagrożenie 
dla tej osoby lub innych uczestników.  
3.16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć 
wykonywanych podczas zajęć tanecznych do celów promocyjnych i informacyjnych.  
3.17. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu zajęć lub ich 
fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Osoby nie przestrzegające tej 
zasady będą ze skutkiem natychmiastowym skreślane z listy uczestników warsztatów.  
 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany będą 
zamieszczanie na stronie internetowej organizatora oraz na stronie wydarzenia na portalu 
Facebook.  
 
5. Powyższy Regulamin jest umieszczony na stronie organizatora oraz jest dostępny przed każdymi 
zajęciami przy wejściu na miejsce zajęć.  
 
6. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i 

zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu CKS Mrowisko, warunków 

uczestnictwa oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w 

celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych DZ. U. Nr 101 poz. 926. 
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Zapoznałem się z regulaminem uczestnictwa w warsztatach Zumby 
„Zatańcz ZUMBĘ z AEGEE-Gliwice!!!” oraz akceptuję jego warunki. 
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