
Regulamin opłat za zajęcia weekendowe.

A. Uczestnicy płacący za zajęcia gotówką.

1. Cena zajęć weekendowych jest taka, jak pozostałych regularnych zajęć w Strefie Tańca TONdance w
ciągu  tygodnia.  Opłatę  dokonuje  się  na  zasadzie  doładowań  swojego  konta  Strefowicza  na  zasadach
ogólnych, jak w cenniku szkoły, wykupując dowolną liczbę lekcji w pakiecie.

2. Rezerwacja miejsca na zajęciach, wpłata zadatku.

a.  Uczestnik zajęć dokonuje wstępnej rezerwacji miejsca na zajęciach za pomocą strony  WWW.
W odpowiedzi, na podany przez niego adres email, otrzymuje:

• potwierdzenie wstępnej rezerwacji,

• obliczoną wysokość kwoty wymaganego zadatku

• dane konta bankowego do wpłaty zadatku i inne informacje.

b.  Wpłata zadatku powinna nastąpić w terminie 3 dni od dnia rezerwacji. Po tym terminie, jeśli
uczestnik nie dokonał przelewu, wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

c. Wysokość zadatku zależy od liczby lekcji, których dotyczy rezerwacja i wynosi  6 zł za 1 lekcję
(45min) zgodnie z grafikiem.

3. Opłata za późną rezerwację miejsca. Ze względu na ryzyko organizatora i przyjezdnych instruktorów,
w  przypadku  później  rezerwacji  miejsca,  tzn.  w  terminie  krótszym  niż  1  tydzień  przed  zajęciami,
obowiązuje    dodatkowa     opłata  za  późną rezerwację miejsca  ,  która wynosi  6 zł za  1  lekcję  (45min).
Opłata doliczana jest do ceny podstawowej za zajęcia.

4. Zapłata   przez uczestnika reszty kwoty za udział w lekcjach tańca następuje w dniu odbywania się
zajęć w Recepcji Strefy Tańca.

5. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika w terminie krótszym niż 1 tydzień przed zajęciami,
kwota zadatku nie będzie zwracana uczestnikowi. Może on jednak przepisać swoją rezerwację na inną
osobę tej samej płci, o czym ma obowiązek powiadomić organizatora emailem. Za przepisanie rezerwacji
organizator nie pobiera dodatkowych opłat. 

6. 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 – tą samą metodą, którą uczestnik wpłacił pieniądze.



B. Uczestnicy rozliczający się na zasadzie umowy z operatorami kart partnerskich Benefit (Multisport 
Plus), OKsystem i FITprofit.

1.  Przed wejściem 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.

a.  Uczestnik  zajęć  posiadający  kartę  Multisport,  OKSystem,  FITProfit  dokonuje  wcześniejszej
wstępnej  rezerwacji  miejsca  na  zajęciach  za  pomocą  strony  WWW.  W odpowiedzi,  na  podany
przez niego adres email, otrzymuje:

• potwierdzenie wstępnej rezerwacji,

• obliczoną wysokość kwoty wymaganej kaucji

• dane konta bankowego do wpłaty kaucji  i inne informacje.

b.  Wpłata kaucji  powinna nastąpić  w terminie 3 dni  od dnia rezerwacji.  Po tym terminie,  jeśli
uczestnik nie dokonał przelewu, wstępna rezerwacja zostaje anulowana.

c. Wysokość kaucji  zależy od liczby lekcji,  których dotyczy rezerwacja i  wynosi  6 zł  za 1 lekcję
(45min) zgodnie z grafikiem.

3. Zwrot kaucji opisanej w pkt 2. nastąpi w terminie krótszym niż 1 tydzień po dniu zajęć, pod warunkiem, 
że uczestnik wziął udział w zajęciach i dokonał rejestracji wejścia u operatora swojej karty partnerskiej.

4. Opłata za późną rezerwację miejsca. Ze względu na ryzyko organizatora i przyjezdnych instruktorów,
w przypadku później rezerwacji miejsca, tzn. w terminie krótszym niż 1 tydzień przed zajęciami obowiązuje
dodatkowa opłata za późną rezerwację miejsca, która wynosi 6 zł za 1 lekcję (45min). Opłata pobierana
będzie z wpłaconej kaucji lub przyjmowana w dniu zajęć w Recepcji TONdance.

5. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika w terminie krótszym niż 1 tydzień przed zajęciami,
kwota kaucji nie będzie zwracana uczestnikowi. Może on jednak przepisać swoją rezerwację na inną osobę
tej  samej  płci,  o  czym  ma  obowiązek  powiadomić  organizatora  emailem.  Za  przepisanie  rezerwacji
organizator nie pobieranych dodatkowych opłat.

6. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn stojących po stronie TONdance Travel (np. z powodu zbyt
małej liczby zgłoszonych uczestników itp.) kaucja będzie zwrócona uczestnikowi do dnia, w którym miały
odbyć  się  lekcje  tańca.  Zwrot  nastąpi  za  pomocą  przelewu  bankowego  lub  osobiście  w  siedzibie
organizatora – tą samą metodą, którą uczestnik wpłacił pieniądze.


