REGULAMIN
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów studia baletowego firmy ELJOT Kamil Jędrycha
ul. Kolegialna 10 , 09-402 Płock , zwanej dalej ELJOT.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach baletowych organizowanych przez ELJOT jest akceptacja wszystkich
punktów poniższego Regulaminu przez Uczestnika zajęć bądź, w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego
Rodzica lub Opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia oraz zapłata są równoznaczne z akceptacją Regulaminu
3. Regulamin jest dostępny w siedzibie ELJOT i na stronie internetowej studia: www.soutenuplock.pl .
4. Zapisując się na zajęcia w studiu baletowym Uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji
fizycznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. ELJOT nie odpowiada za kontuzje
Uczestników zajęć.
5. Przystąpienie do zajęć oznacza brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach
baletowych (informacja u lekarza pierwszego kontaktu).
6. Zapisu na zajęcia można dokonać:
• w siedzibie ELJOT
• telefonicznie pod nr tel: 502 593 537
• za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: eljot1111@gmail.com
7. ELJOT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Studia bez podania przyczyny.
8. ELJOT nie ponosi odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich ze studia do domu.
9. Za przedmioty pozostawione na terenie studia, ELJOT nie ponosi odpowiedzialności.
10. Uczestnicy zajęć nie są ubezpieczeni, wchodzą na teren obiektu oraz na salę baletową na własną
odpowiedzialność.
11. Wejście na salę uważa się za jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
12. Na żądanie Klienta wystawiamy faktury na kwoty opłat uiszczanych za korzystanie z usług ELJOT.
uzyskać fakturę niezbędne jest podanie potrzebnych danych nabywcy.
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13. Organizacja roku szkolnego dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia
odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega
analogicznie do jego organizacji w szkołach publicznych.
14. Studio może być zamknięte na czas potrzebny do wykonania niezbędnych remontów lub zabiegów
sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji gdy
zamknięcie studia jest zaplanowane, ELJOT powiadomi o tym Klientów z 7-dniowym wyprzedzeniem,
umieszczając w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym lub na stronie internetowej stosowną
informację na ten temat.
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§2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest podpisanie UMOWY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH oraz
wniesienie opłaty za każdy miesiąc z góry – do 5-tego dnia danego miesiąca.
2. Przy wpłacie należności na konto, na żądanie ELJOT, Uczestnik zobowiązany jest okazać dokument
potwierdzający dokonanie przelewu.
§3 WYSOKOŚĆ OPŁAT
1. Informacja o wysokości opłat dostępna jest w siedzibie ELJOT. Jest również wyszczególniona
UMOWIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH – ( §5 pkt. 2 ).
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2. Wysokość opłat może ulec zmianie.
§4 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz
spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub
jakichkolwiek innych środków odurzających.
2. Na salę baletową można wejść tylko w czystym obuwiu zmiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada
metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem i nie pozostawia innych śladów).
3. Przedmioty pozostawione w studiu będą wystawione do odbioru w pojemniku z opisem:
„Rzeczy Pozostawione”.
4. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer na terenie studia, bez zgody właściciela ELJOT, jest
zabronione.
5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
6. W wyjątkowych przypadkach ELJOT ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować
zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna w siedzibie ELJOT lub dostarczana do Klientów
telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail).
7. O opuszczenie sali baletowej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego
Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu
osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania
praw i godności pracowników i innych klientów ELJOT.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do ELJOT i zobowiązani do pełnej
rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie
obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich Rodzice lub
Opiekunowie.
2. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela ELJOT
– Kamila Jędrychę.
3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie.
4. Klienci ELJOT zobowiązani są do czytania bieżących informacji, umieszczonych w ogólnodostępnym
miejscu, w siedzibie ELJOT.
5. Wszystkie uwagi dotyczące pracy studia i ewentualne propozycje mogą być składane pisemnie do właściciela
ELJOT.
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