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DEKLARACJA 
Uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Wrocławski Klub ANIMA 

 
Deklaruję udział w  zajęciach ………………………………………………………………………………………………………..   

 
w roku szkolnym 2015/2016. 

          
 

REGULAMIN 
1. Opłaty ryczałtowe za zajęcia należy wnosić przed rozpoczęciem pierwszych zajęć bieżącego miesiąca.  
2. Cena za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach wynosi 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) płatne przed rozpoczęciem zajęć. 
3. Istnieje możliwość opłacenia lekcji próbnej w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych), a w przypadku wyrażenia chęci 

uczestnictwa w dalszych zajęciach wymagana jest dopłata do ustalonej miesięcznej opłaty. 
4. W przypadku opłaty za zajęcia przelewem bankowym wymagane jest okazanie potwierdzenia wpłaty przed pierwszymi zajęciami w 

bieżącym miesiącu 
5. Brak wpłaty uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach. 
6. Ustala się miesiące z 50 % płatnością: wrzesień oraz miesiąc, w którym przypadają ferie zimowe. 
7. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej zmniejszenia.  

W przypadkach indywidualnych dyrektor Wrocławskiego klubu „Anima” może podjąć inną decyzję. 
8. Zajęcia przypadające w dniach świątecznych nie są odrabiane w innym terminie, nie ulega zmianie ryczałtowa opłata miesięczna za 

zajęcia. 
9. Wrocławski Klub ANIMA zastrzega  sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej zajęcia. 
10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uważnego słuchania prowadzącego i wykonywania jego poleceń. Ponadto zobligowany jest do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny, zachowania się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami 
stawianymi przez osobę prowadzącą.   

11. Uczestnik odpowiada materialnie za wyrządzone szkody na mieniu Wrocławskiego Klubu Anima.  
12. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za szkody ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.  
13. Podstawą do skreślenia z listy zajęć mogą być: 

- notoryczne naruszanie zasad zachowania i wymagań stawianych przez prowadzącego,  
- niesubordynacja uczestnika 
- brak opłaty za zajęcia, 

14. Wrocławski Klub „Anima” nie jest zobligowany do posiadania dodatkowego ubezpieczenia NW. Uczestnik który ulegnie wypadkowi z 
własnej winy nie może starać się odszkodowanie od WK Anima. 

15. Program  zajęć  ustala prowadzący. 
16. Dowód wpłaty należy zachować do okazania w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. 

 
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości i stosowania powyższy regulamin. 

 
 

….………………………………………………………… 

                                                                                                                                      data i podpis 

 
 

 Przekazuję na rzecz Wrocławskiego Klubu Anima autorskie prawa majątkowe do prac wykonanych przeze mnie na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art.. 50 
Ustawy z dn. 4 lutego 1994r.,  o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z  późniejszymi zmianami 
– w kraju i za granicą). 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na użycie moich zdjęć powstałych w trakcie warsztatów w celach promocyjnych i  reklamowych przez 
Wrocławski klub ANIMA. 

 

. 
                                                         

….………………………………………………………… 

                         data i podpis 

 


