Regulamin opłat za wakacyjne zajęcia weekendowe
„Hello Summer – Last Minut”
sierpień 2019r.

A. Uczestnicy rozliczający się na zasadzie doładowań Konta Strefowicza (gotówkowo).
1. Cena zajęć weekendowych jest taka jak pozostałych zajęć w Strefie Tańca w ciągu tygodnia.
Opłatę dokonuje się na zasadzie doładowań swojego konta Strefowicza na zasadach ogólnych.
2. Rezerwacja miejsca, wpłata zadatku.
a. W celu rezerwacji miejsca na zajęciach uczestnik zobowiązany jest zgłosić chęć
uczestnictwa w zajęciach (emailem) i wnieść zadatek w wysokości 30zł przelewem
bankowym na konto organizatora lub w Recepcji Strefy Tańca TONdance Travel, nie
później niż na 1 tydzień przed zajęciami.
b. W przypadku rezerwacji miejsca i wpłaty zadatku później niż na 1 tydzień przed
zajęciami, cena za pakiet lekcji weekendowych zostaje powiększona o 30zł.
3. Zapłata przez uczestnika reszty kwoty za udział w lekcjach tańca nastąpi w dniu odbywania się
zajęć w Recepcji Strefy Tańca.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika, kwota zadatku nie jest zwracana uczestnikowi.
5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn stojących po stronie TONdance Travel (np. z powodu
zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników itp.) zadatek będzie zwrócony uczestnikowi do dnia,
w którym miały odbyć się lekcje tańca. Zwrot nastąpi za pomocą przelewu bankowego lub
osobiście w siedzibie organizatora.

B. Uczestnicy rozliczający się na zasadzie umowy z operatorami kart partnerskich Benefit,
OKsystem i FITprofit.
1. Przed wejście na lekcje uczestnicy korzystający z kart partnerskich (Multisport Plus / FITprofit /
OKsystem) dokonują w Recepcji rejestracji wejścia na zasadach takich, jak w przypadku innych
zajęć w tygodniu, zgodnie z regulaminem wejść swojego operatora karty.
2. Rezerwacja miejsca, wpłata kaucji, ewentualna opłata dodatkowa.
a. W celu rezerwacji miejsca na zajęciach uczestnik zobowiązany jest zgłosić chęć
uczestnictwa w zajęciach (emailem) i wnieść kaucję w wysokości 30zł przelewem
bankowym na konto organizatora lub w Recepcji Strefy Tańca TONdance Travel, nie
później niż na 1 tydzień przed zajęciami.

b. W przypadku rezerwacji miejsca później niż na 1 tydzień przed zajęciami, uczestnik
wpłaca opłatę dodatkową za późną rejestrację w wysokości 30zł.
3. Zwrot kaucji opisanej w pkt 2. a. nastąpi w dniu zajęć po ich odbyciu przez uczestnika.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika, kwota kaucji nie jest zwracana uczestnikowi.
5. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn stojących po stronie TONdance Travel (np. z powodu
zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników itp.) kaucja lub dodatkowa opłata rejestracyjna będzie
zwrócona uczestnikowi do dnia, w którym miały odbyć się lekcje tańca. Zwrot nastąpi za pomocą
przelewu bankowego lub osobiście w siedzibie organizatora.

