
REGULAMIN ZAJĘĆ TANECZNYCH  

SPORTOWEGO KLUBU TANECZNEGO MEGA DANCE 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej Sportowego Klubu 

Tanecznego Mega Dance ( SKT Mega Dance). 

2. Celem zajęć jest popularyzowanie tańca i kultury tanecznej, promowanie aktywnego 

spędzania czasu i integrowanie się dzieci i młodzieży poprzez taniec. 

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów 

niniejszego regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji w formie umowy. 

II. SPORTOWY KLUB TANECZNY MEGA DANCE: 

• zapewnia uczestnikom sale do zajęć oraz sprzęt muzyczny 

• udostępnia stroje oraz rekwizyty do układów tanecznych w miarę  

możliwości i potrzeb 

• zobowiązany jest  o wszelkich istotnych zmianach informować uczestników w 

trakcie zajęć  ( treningów) lub na stronie internetowej 

• zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa lub odwołania zajęć w 

przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora/ trenera 

• promuje działalności klubu poprzez pokazy i występy podczas imprez 

kulturalnych oraz udział w zawodach sportowych i przeglądach tanecznych. 

III. PRAWA UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 

Uczestnik ma prawo: 

• brać udział w zajęciach, zgodnie z harmonogramem zajęć dla danej grupy 

• brać udział, według określonych warunków, we wszystkich imprezach 

organizowanych przez SKT Mega Dance 

• brać udział w zawodach, pokazach, konkursach i przeglądach za wiedzą i zgodą 

klubu 

       Poszczególne pary, formacje na zawody, pokazy i przeglądy typuje  i zgłasza trener. 

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZAJĘĆ: 

Uczestnik ma obowiązek: 

• przestrzegać wszystkich punktów regulaminu 

• systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach 

• przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas trwania zajęć związanych z 

prawidłowym strojem i obuwiem 

• zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej 

• godnie reprezentować SKT Mega Dance na wszelkich zawodach, pokazach i 

wydarzeniach kulturalnych 

• przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich 



• podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom trenera w sprawach 

organizacyjnych i wychowawczych 

• terminowo dokonywać opłaty za udział w zajęciach 

• dbać o porządek na sali  oraz dobry stan wypożyczonych strojów i rekwizytów 

• oddać wszystkie stroje, dresy w wyznaczonym czasie 

• uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w wyznaczonych przez trenera 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH: 

1. Na zajęcia należy przychodzić 10 minut przed ich rozpoczęciem, po to by spokojnie 

się przebrać. 

2. Podczas zajęć obowiązuje zmienny strój do ćwiczeń oraz baletki lub obuwie 

treningowe. 

3. W przypadku nie przestrzegania zwyczajowo przyjętych norm obyczajowych trener 

ma prawo do usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych. 

4. Za stan wypożyczanego stroju odpowiada wypożyczający. 

5. Wszelkie sprawy związane z zajęciami należy kierować bezpośrednio do trenera 

danej grupy. 

6. Wszystkich uczestników obowiązuje zakaz wychodzenia z budynku w trakcie zajęć. 

VI. ZASADY OBOWIAZUJACE PODCZAS WYJAZDÓW: 

1. Stroje wykorzystywane podczas zawodów, pokazów musza być czyste. 

2. Podczas zawodów, pokazów tancerzy obowiązuje ustalony wcześniej image ( strój, 

uczesanie, makijaż itp.) 

3. Po każdym występie należy pozostawić garderobę, szatnie oraz autobus w stanie 

czystym. 

VII. OPŁATY: 

1. Składka za zajęcia jest stała i wynosi 150zł za miesiąc. W przypadku uczestnictwa w 

zajęciach dwóch osób z rodziny składka wynosi 120 zł za miesiąc za osób, a w 

przypadku trzech osób z rodziny składka wynosi 100 zł za miesiąc za osobę. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które złożyły pisemna deklaracje 

 ( podpisały umówę) oraz wniosły opłatę za zajęcia. 

VIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany i bieżące informacje będą 

przekazywane uczestnikom osobiście lub na stronie internetowej. 

2. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Prezes SKT Mega Dance 

po odbytych konsultacjach w Zarządzie stowarzyszenia. 

3. Członkostwo stowarzyszenia jest jednoznaczne z przynależnością do sportowego 

klubu tanecznego zrzeszonego w Polskim Związku Rock ‘n’ Rolla Akrobatycznego 

PZRA. Zawodnicy będący członkami klubu poprzez opłacanie składki członkowskiej 

PZRA objęci są regulaminami Polskiego Związku Rock ‘n’ Rolla Akrobatycznego. 

Przepisy i regulaminy związane z przynależnością klubową są integralne i 

dostosowane do członkowstwa opisanego w przepisach PZRA.  

 


