Regulamin TONdance Travel
Łódź, ul. Andrzeja Struga 66
(Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów/strefowiczów TONdance Travel)
1. OKREŚLENIA I DEFINICJE:
Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się, że poniższe zwroty mają następujące znaczenie:
1. STREFA TAŃCA - Szkoła Tańca i Sklep z butami tanecznymi prowadzone przez
TONdance Travel.
1. STREFOWICZ - klient, uczestnik zajęć tanecznych Strefy Tańca.
2. SYSTEM KOMPUTEROWY - Baza danych wraz z oprogramowaniem służąca do
zarządzania danymi o klientach Strefy Tańca TONdance Trave.
3. KONTO KLIENTA/STREFOWICZA - indywidualne konto klienta w systemie
komputerowym zawierające jego dane zgodnie z Polityką Prywatności.
4. KONTO KIDS - indywidualne konto klienta niepełnoletniego powiązane z kontem klienta prawnego opiekuna
5. NUMER ID - indywidualny numer klienta/strefowicza w systemie przypisany do konta
klienta lub Konta KIDS.
6. DOŁADOWANIE - jednostka finansowa umożliwiająca udział w zajęciach zapisana na
koncie klienta/strefowicza lub Koncie KIDS.
7. RECEPCJA - punkt obsługi klienta/strefowicza.
8. REGULAMIN - regulacje dotyczące posiadania indywidualnego konta w systemie
TONdance Travel
9. FORMULARZ REJESTRACYJNY - formularz z danymi klienta służący utworzeniu Konta
Strefowicza.
10. FORMULARZ REJESTRACYJNY KIDS - formularz z danymi klienta niepełnoletniego
służący utworzeniu Konta KIDS
11. ZASILENIE KONTA- zasilenie pieniężne konta doładowań.
12. LEKCJA - godzina lekcyjna nauki czyli 45 minut.
13. ZAJĘCIA - blok zajęć dydaktycznych składający się z wielu lekcji.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych organizowanych przez Strefę Tańca jest
posiadanie bezpłatnego Konta Klienta/Strefowicza w Systemie Komputerowym oraz
akceptacja postanowień regulaminów.
1. Każdy uczestnik może mieć tylko jedno Konto imienne i uprawnienia związane z jego
posiadaniem nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.
2. Konto tworzone jest na czas nieoznaczony.
3. Uczestnik staje się posiadaczem Konta Strefowicza przez podanie danych osobowych
w recepcji Strefy Tańca lub przez stronę internetową www.tondance.pl.
4. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez
zastrzeżeń zasady korzystania ze Strefy Tańca zawarte w Regulaminie.
5. Posiadaczem Konta Strefowicza mogą być tylko osoby pełnoletnie.
6. Osoby niepełnoletnie otrzymują Konto KIDS powiązane z kontem Strefowicza - prawnego
opiekuna.
3. ZASADY POSIADANIA KONTA STREFOWICZA / KURSANTA
STREFY TAŃCA TONdance Travel
1. Każda osoba dorosła wyrażając chęć udziału w zajęciach tanecznych, zostaje zapisana
do bazy danych osób korzystających z usług TONdance i staje się tzw. Strefowiczem –
czyli klubowiczem Strefy (Klubu) Tańca TONdance Travel.
a. Osoba niepełnoletnia może zostać Strefowiczem - Kursantem TONdance jedynie za
zgodą prawnych opiekunów, którzy w jej imieniu dokonują zapisu do Strefy Tańca,
wyrażają odpowiednie zgody i obowiązkowo podają datę urodzenia dziecka. Konto

Strefowicza KIDS, jest powiązane z kontem opiekuna.
2. Każdy Strefowicz / Kursant posiada swoje Konto Strefowicza w systemie komputerowym
TONdance. Każdy Strefowicz może mieć tylko i wyłącznie jedno takie konto, oznaczone
indywidualnym numerem TONdance ID, którym Strefowicz może się posługiwać
3. Danymi osobowymi koniecznymi do zapisania się do Strefy Tańca i zostania
Stefanowiczem, jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu.
Przy czym osoby, które podadzą tylko numer telefonu, nie będą mogły korzystać ze
wszystkich możliwych usług oferowanych przez Strefę Tańca, a w szczególności nie będą
mogły korzystać z płatności internetowych (opłacać zajęć i wyjazdów przez internet) itp.
Będą mogły dokonywać tych czynności jedynie w recepcji szkoły.
4. Strefowiczem można zostać na dwa sposoby:
a. zapisując się samodzielnie przez internet na stronie www.tondance.pl
b. zapisując się w Recepcji Strefy Tańca z pomocą recepcjonistki.
Sposób 1: Samodzielne zapisanie się do Strefy Tańca polega na utworzeniu konta na stronie
www.tondance.pl. Procedura opiera się na dwóch ścieżkach, do wyboru:
1. Najprostszym sposobem założenia konta w TONdance, jest zalogowanie się za
pomocą mechanizmu logowania Facebooka. Konto Strefowicza zostanie założone na
podstawie danych osobowych pobranych z FB (imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcie
profilowe), a kursant zostanie poproszony o wyrażenie zgód związanych z RODO. Na
tym założenie konta się kończy, a pozostałe opcjonalne dane osobowe, Strefowicz
może podać samodzielnie korzystając z opcji ustawień Konta Strefowicza na stronie
WWW w dowolnym momencie.
2. Osoby które nie chcą wykorzystać Facebooka do założenia konta, mogą to zrobić
podając samodzielnie w formularzu na stronie www.tondance.pl swoje imię, nazwisko,
wyrażając zgody RODO oraz podając swój adres e-mail. Na ten adres zostanie
przesłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, który prowadzić będzie na stronę
służącą ustaleniu przez Strefowicza swojego indywidualnego hasła dostępu do Konta
TONdance.
Sposób 2: Procedura zapisu bez korzystania z internetu.
1. W Recepcji TONdance w Sukcesji należy wypełnić formularz. Formularz oprócz danych
osobowych, koniecznych do zapewnienia najwyższego poziomu usług, zawiera również
klauzury ochrony danych osobowych RODO i deklaracje stanu zdrowia.
Obowiązkowymi danymi koniecznymi do zapisania się do Strefy Tańca są: imię,
nazwisko, e-mail (a w przypadku jego braku numer telefonu). Dane będą wprowadzone
do systemu komputerowego, więc Strefowicz w dowolnym momencie będzie mógł
zacząć korzystać z dostępu do Konta TONdance również przez internet.
5. Każdy Strefowicz może logować się na stronie www.tondance.pl. Można logować się za
pomocą systemu logowania Facebook lub podając e-mail (opcjonalnie nr telefonu) oraz
hasło.
6. Obie metody logowania można stosować wymiennie, jeśli adres e-mail podany wcześniej w
formularzu zapisu TONdance odpowiada adresowi e-mail podanemu Facebookowi.
7. Zalogowany Strefowicz/Kursant TONdance za pomocą strony www może:
a. rezerwować imiennie miejsce na zajęciach;
b. odwoływać swoje rezerwacje miejsca;
c. dokonywać doładowań konta, czyli korzystając z płatności internetowych dokonywać
opłaty za udział w zajęciach tanecznych, wyjazdach i innych eventach;
d. sprawdzać stan swojego konta punktów premiowych, odbierać nagrody w akcjach
promocyjnych, głosować w konkursach.
e. zarządzać ustawieniami swojego Konta w szczególności mieć dostęp do swoich
danych osobowych.
8. Każdy Strefowicz może zmienić swoje dane osobowe i wyrażone zgody osobiście w
Recepcji TONdance lub na stronie WWW po zalogowaniu się, w zakładce ustawienia.
9. Każdy Strefowicz może usunąć swoje Konto Strefowicza wyrażając taką wolę w Recepcji
TONdance lub przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres e-mail: biuro@tondance.pl

10. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego w Recepcji lub na stronie www, uczestnik
akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania ze Strefy Tańca TONdance Travel
zawarte w Regulaminie.
4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH STREFY TAŃCA TONdance
Travel
1. Strefa Tańca informuje, iż przedmiotem usługi jest:
a. możliwość skorzystania z sali tanecznej (zgodnie z jej przeznaczeniem)
b. możliwość skorzystania z rad i instrukcji Instruktora prowadzącego zajęcia taneczne
na sali tańca,
c. możliwość skorzystania z całej dostępnej infrastruktury zapewnianej przez Strefę
Tańca. Zajęcia prowadzone w Strefie, są warsztatami technicznymi, opartymi
o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
2. Strefa nie oferuje Strefowiczom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki na zajęciach.
Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Strefowicz
deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie usługi, jednocześnie
został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego
nastroju. Strefowicz taką deklarację składa, podpisując formularz rejestracyjny.
3. Instruktor prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów
charakterystyczne dla określonego stylu tanecznego. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte
o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe.
Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez
instruktora w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur i sekwencji.
Jest również dla wielu instruktorów sposobem na stres występujący podczas prezentacji
przed grupą.
4. O muzyce i oświetleniu na sali tańca decyduje Instruktor. Nie są one przedmiotem usługi
5. Klub informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia
Strefowicza. Jednocześnie Strefowicz deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do
odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na
zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora
lub korzystania z sali w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem. Strefowicz taką,
szczegółową deklarację składa, podpisując formularz rejestracyjny.
6. Warunkiem wstępu na lekcje tańca jest wcześniejsze zapisanie się na wybrany rodzaj zajęć
za pomocą strony internetowej www.tondance.pl/grafik, drogą telefoniczną lub osobiście
w recepcji.
7. Zgłoszenie jest obowiązujące dopiero w momencie otrzymania przez Strefowicza e-maila
lub SMS zwrotnego z potwierdzeniem zapisu.
8. Zajęcia taneczne prowadzone są na zróżnicowanych pod względem trudności poziomach:
open, copper (zerowy), silver (podstawowy), gold (średnio zaawansowany), platinum
(zaawansowany).
9. Warunkiem wstępu na zajęcia na poziomie gold (średnio zaawansowanym) i platium
(zaawansowanym) jest zgoda Instruktora.
10. Warunkiem odbycia się zajęć jest obecność minimalnej ilości uczestników (dla zajęć
w parach 8 osób, dla zajęć solo 6 osób).
11. Instruktor i recepcjonistka mają prawo do sprawdzania listy obecności podczas zajęć
tanecznych.
12. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek przestrzegania ogólnie przyjętych zasad
kultury osobistej i nie naruszania godności osobistej innego uczestnika lub pracowników
Strefy Tańca.
13. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Strefa Tańca ma
prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
14. Zajęcia w parach prowadzone przez 2 instruktorów może w wyjątkowych sytuacjach
poprowadzić 1 instruktor.
15. W przypadku nieprzestrzegania zwyczajowo przyjętych zasad norm obyczajowych Strefa

Tańca ma prawo usunięcia uczestnika z zajęć tanecznych.
16. Strefa Tańca zastrzega sobie prawo do zmian programowych i zmian Instruktorów.
17. O wszelkich zmianach niezależnych od Strefy Tańca uczestnik będzie informowany drogą
telefoniczną lub e-mailową.
18. Prosi się Uczestników zajęć o nie wnoszenie na teren Strefy Tańca przedmiotów
wartościowych i podlegających łatwemu uszkodzeniu, jeśli nie jest to niezbędne do
korzystania z usług Strefy Tańca. W przypadku konieczności przyniesienia ww.
przedmiotów i pozostawienia ich poza miejscem zajęć Uczestnik informuje o tym fakcie
recepcję Studia.
19. Strefa Tańca informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego
zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać swoich
rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na kłódkę szafkach, w celu
zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Strefowicz deklaruje, że
nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie
lub zaginięcie pozostawionych na terenie Strefy Tańca rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie
dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na kłódkę
w szafce), mimo zaleceń ze strony Strefy. Strefowicz taką deklarację składa, podpisując
formularz rejestracyjny z oświadczeniem znajomości i akceptacji regulaminu.
20. Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika bez związku z zajęciami winny być
przez niego zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego przez Strefę
Tańca miejscu.
21. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia na terenie Strefy Tańca rzeczy pozostawionych
przez Uczestników zajęć w wyznaczonym miejscu, osoba poszkodowana jest zobowiązana
do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u instruktora lub w recepcji Strefy.
22. Uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę
taneczną.
23. Informujemy, że Lokal Strefy Tańca jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa.
Przebywanie na terenie Strefy jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów
bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja
audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako
materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek
wtargnięcia osób niebędących Strefowiczami. Codzienna praca Strefy nie będzie
rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w
trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie,
prosimy o opuszczenie placówki
24. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa
Strefowiczów w zajęciach. Strefowicz oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego
wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak
i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik
zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto
lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo Strefa usunie zdjęcie lub wideo, na
którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub
powiązane ze Strefą Tańca. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów,
prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym
osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim
czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy
chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach
marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie
warsztatów, lekcji czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest
ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane
komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane
i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
25. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy
ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie Strefy bez zgody organu odpowiedzialnego za takie
zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Strefy, zajęć, wizerunku instruktora

czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów
odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości
polubownego rozwiązania sprawy.
26. Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których
wcześniej nie opłacił.
a. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować
o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że
wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
b. Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o
niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą opłacił.
c. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję
w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
27. Strefa Tańca lub instruktor mają prawo odmówienia Uczestnikowi udziału w zajęciach
organizowanych przez Strefę Tańca TONdance w przypadku stwierdzenia, iż stan zdrowia
lub kondycji psychofizycznej uczestnika nie pozwala na bezpieczny udział w zajęciach swój
lub pozostałych kursantów (w szczególności dotyczy okoliczności takich jak: złamania,
skręcenia, skaleczenia, inne widoczne urazy, widoczne objawy przeziębienia, zaburzenia
równowagi, stan po spożyciu środków psychoaktywnych itp.).
28. Strefa Tańca oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji ruchowej z
zaznaczeniem, że niektóre z kursów są zakończone egzaminem praktycznym (zwanym
practis), polegającym na weryfikacji wcześniej utrwalonej wiedzy przez kursanta, a
następnie samodzielnym zaprezentowaniu tej wiedzy w taki sposób, by był przekonujący
dla osoby egzaminującej.
a. Egzaminy te odbywają się regularnie, tuż po zakończonych zajęciach edukacyjnych i
są podstawą do zaliczenia zajęć edukacyjnych i kursów.
b. Kursy zakończone egzaminem są oznaczone w grafiku jako "practis"
c. Osoby, które są objęte egzaminem, zostaną wskazane przez trenera prowadzącego.
29. Od dnia 24.10.2020 r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
października 2020 r. Dz. U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług
udostępniania miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych
miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi
przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w.
punkt dotyczy "udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. "wolny parkiet", nie dotyczy
działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca".
30. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się
obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Strefa Tańca
TONdance stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem
realizowanej usługi:
a. Lekcja trwa 45 minut a liczba uczestników zajęć może wynosić maksymalnie 40 osób +
trener prowadzący i obsługa studia.
b. Strefowicz jest zobowiązany do przyjścia nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem
zajęć, jeśli to możliwe, mając na sobie już częściowo strój sportowy, by tym samym
skrócić czas przebywania na terenie obiektu. Strefowicz jest zobowiązany do
sprawnego opuszczenia obiektu po zakończonym treningu.
c. Strefowicz jest zobowiązany do zachowania wszystkich środków higieny, które są
wymagane i o których informacje są rozmieszczone na terenie obiektu.
d. Strefowicz jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą formularza
rejestracyjnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach
w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w formularzu ulegną zmianie.
e. Strefa Tańca Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa
i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi.

Szczegółowe
zasady
bezpieczeństwa
publikujemy
pod
tym
linkiem:
www.tondance.pl/regulaminy/polityka-bezpieczeństwa-sanitarnego.pdf
31. Każda osoba, która przebywa na terenie Strefy Tańca musi posiadać zasilone
doładowaniami swoje konto. W przypadku nieposiadania konta może je założyć w recepcji
lub jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym. Nie można przebywać w
placówce poza wyznaczonymi warunkami.
32. Teren Strefy Tańca jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie
jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Strefy Tańca znajdować się mogą tylko
określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające
z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na
reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po Strefie. Każda próba zakłócenia
pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich
służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana
również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki
względem dziennego obrotu strefy, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy
strefy i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
33. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki
sposób
są
przetwarzane
Wasze
dane,
są
dostępne
tutaj:
www.tondance.pl/regulaminy/rodo.pdf
5. Zasady funkcjonowania placówki w związku
rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.

z

ograniczeniami

związanymi z

1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony
dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć
sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w
punkcie (powyżej)
b. TONdance Travel zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi
spełnia wymogi opisane w punkcie (powyżej) w tym zażądać dodatkowego
oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN /
wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi
powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy
celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

