Regulamin zajęć w Salsa Club obowiązujący od 01 września 2020 roku.
1. Zajęcia są prowadzone w Salsa Club ul. Subisława 19 w Gdańsku. Godziny oraz rodzaje
zajęć są umieszczone w grafiku dostępnym na stronie internetowej www.salsaclub.pl oraz w
recepcji Salsa Club.
1a. Salsa Club oferuje zajęcia taneczne, ruchowe i taneczno – ruchowe.
1b. Salsa Club realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej. Istnieje również opcja
wynajmu sali w celu zrealizowania samodzielnych treningów.
2. Czas trwania pojedynczych zajęć wynosi od 20 minut do 60 minut. Niektóre z zajęć są
objęte kartami partnerskimi, których czas wynosi od 30 do 60 minut.
3. Zapisy na kurs tańca prowadzone są mailowo oraz telefonicznie, lub osobiście w recepcji
klubu. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązana jest podać: rodzaj zajęć na jakie się
zapisuje, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
4. Do czasu zawiązania się grupy kurs posiada status „grupy w organizacji ”. W chwili
otrzymania wymaganej liczby zgłoszeń organizatorzy wyznaczają termin rozpoczęcia kursu,
o którym zostają powiadomione wszystkie zainteresowane osoby (taką drogą informacyjną
w zależności jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik przy zapisach).
5. W celu zapewnienia komfortu uczestnikom zajęć, organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ograniczania ilości osób w grupie.
6. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich (zgodnie z
obowiązujących cennikiem) w recepcji Salsa Club.
7. Każdorazowy wstęp na zajęcia uwarunkowany jest okazaniem ważnego karnetu
imiennego przypisanego indywidualnie do każdego uczestnika, lub karty partnerskiej wraz z
dowodem osobistym.
8. Pakiety w formie karnetu są wydawane po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo w kursie.
Wpłat można dokonywać: – w recepcji klubu PST w Gdańsku, ul. Subisława 19, w
godzinach 17.00-21.00 - u instruktora przed pierwszymi zajęciami - w formie przelewu na
rachunek bankowy nr 33-1240-1243-1111-0000-1588-4224 Salsa Club - Common
Electronics Sp. z o.o.
9. Osoba, która przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć wykupiła pakiet płacąc przelewem
na konto, ma prawo pierwszeństwa wejścia na zajęcia, przed osobą, która tej płatności
dokonuje na miejscu przed rozpoczęciem kursu (decyduje kolejność wpłat).
10. Aktualny cennik znajduje się na stronie internetowej www.salsaclub.pl
11. Karnety obowiązują odpowiednio przez 4 tygodnie, licząc od pierwszych zajęć.
12. Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których
wcześniej nie opłacił.
12a. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować
o nie dopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa
to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
12b. Jeśli recepcja, instruktor, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie
dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił za dane
zajęcia. W przypadku, gdy kursant miał wykupiony karnet, zostaje mu zwrócona kwota tylko
za zajęcia z których został usunięty.
12c. Recepcja, instruktor, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką
decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe.
13. Uczestnik wiedząc o nadchodzącej nieobecności, może w porozumieniu z recepcją i
instruktorem (za zgodą Salsa Club) przekazać uczestnictwo w danych zajęciach innej
osobie, o ile jej poziom taneczny nie utrudni zajęć innym uczestnikom.

13a. By mieć prawo do przekazania zajęć, niezbędne jest zgłoszenie minimum 30h przed
otwarciem studia (przyjmuje się, iż zgłoszenie we wtorek do 17:00, obowiązuje na środę,
zgłoszenia dokonywane później będą uznawane za nieważne, ze względu na czas, który
jest niezbędny do wykonania odpowiednich rezerwacji) nieobecności poprzez wiadomość
mailową lub telefonicznie. Przy przekazaniu zajęć, należy podać dane personalne osoby,
której zajęcia się przekazało, łącznie z karnetem.
13b. Osoby, które nie dopełnią ww obowiązku na 30h przed otwarciem studia nie mają
prawa do przekazania zajęć.
14. W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora lub Salsa Club, zajęcia te nie będą
odrabiane, a uczestnik ma prawo do wykorzystania tego wejścia na dowolnych innych
zajęciach lub zwrotu pieniędzy za nieodbyte zajęcia w wartości stosownej do danych zajęć.
14a. W przypadku nieobecności instruktora przypisanego do danego kursu Organizator ma
prawo wyznaczyć na zajęcia instruktora zastępującego.
14b. Jeśli cała grupa zadeklaruje bezwzględną obecność w umówionym terminie z
instruktorem, istnieje możliwość odrobienia tych zajęć w innym terminie.
14c. Salsa Club zobowiązuje się do poinformowania uczestników o ewentualnym odwołaniu
zajęć z winy instruktora przez Facebooka lub drogą mailową bądź telefoniczną (w zależności
jakie dane kontaktowe pozostawił uczestnik w recepcji Salsa Club) oraz na Facebooku, w
możliwie najszybszym czasie.
15. Salsa Club zobowiązuje się do zwrotu pełnej kwoty za pakiet, w którym nie odbyły się ani
razu zajęcia z winy instruktora lub z winy Salsa Club. Forma zwrotu pieniędzy będzie
uzależniona od drogi wpłaty (przelewem lub gotówką).
16. Salsa Club zastrzega sobie prawo do łączenia grup w momencie gdy liczba kursantów
spada poniżej 8 osób na dużej sali i 6 osób na małej Grupy będą łączone wg najbliższego
względem siebie stopnia zaawansowania, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z
kursantami.
17. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące epidemii COVID-19 zajęcia trwają
maksymalnie 45 minut, a liczba uczestników zajęć może wynosić maksymalnie: na dużej sali
16 osób + instruktor oraz na małej sali 10 osób + instruktor i obsługa recepcji.
17a. Uczestnik jest zobowiązany do przyjścia 5-10 minut wcześniej przed rozpoczęciem
zajęć, mając na sobie częściowo strój treningowy/sportowy, by tym samym skrócić czas
przebywania na terenie obiektu. Uczestnik jest zobowiązany do sprawnego opuszczenia
obiektu po zakończonych zajęciach. Nadal obowiązuje konieczność zmiany obuwia na
nieniszczące parkietu.
17b. Uczestnik jest zobowiązany do przynoszenia maseczki, własnego ręcznika
treningowego oraz zachowania wszystkich środków higieny, które są wymagane i o których
informacje są rozmieszczone na terenie studia.
17c. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą ankiety
epidemiologicznej dołączonej do karty kursanta i poinformowaniu o ewentualnych zmianach
w samopoczuciu. Przed każdym wejściem na zajęcia, uczestnikowi może zostać zmierzona
temperatura metodą bezdotykową. A w razie wykrycia gorączki, pracownik recepcji ma
obowiązek odmówić wstępu na zajęcia.
17d. Przed skorzystaniem z zajęć użytkownicy kart sportowych Multisport Plus, FitProfit,
FitSport okazują kartę wraz z dowodem osobistym, po czym według instrukcji podanej przez
pracownika recepcji, sami wkładają i wyjmują kartę do terminala/czytnika.
18. Salsa Club zastrzega, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz
wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako
każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień. W przypadku

wykupienia pakietu na 8 wejść, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 terminy,
czyli te same dni w kolejnych następujących po sobie tygodniach. Po przekroczeniu terminu
(daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Niewykorzystany karnet jest
terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.
19. Karnet jest imienny, a jego cena jest stała. Cennik widniejący na stronie
www.salsaclub.pl jest przyjmowany jako aktualny i obowiązujący. Poza tym nie ma
pojedynczych wejść.
20. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć recepcja oraz
instruktor mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę. Jeżeli mimo zaleceń recepcji
lub instruktora uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z
ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna
uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł
praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i instruktora
prowadzącego.
21. Instruktor zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest
dostępny w recepcji Salsa Club oraz na stronie internetowej www.salsaclub.pl
22. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali poza zajęciami. Na salę uczestnicy wchodzą
razem z instruktorem.
23.Salsa Club Informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego
zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik 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.
24.Podczas zajęć uczestnik jest zobowiązany do informowania instruktora o złym
samopoczuciu, kontuzjach, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które
zagrażają zdrowiu jego oraz pozostałych osób na sali.
25. Przebywać na Sali mogą uczestnicy jedynie w stroju sportowym lub innym wskazanym
przez trenera oraz w obuwiu zmiennym (lub na boso – w zależności od rodzaju zajęć). Na
zajęciach obowiązuje zmiana obuwia na buty z miękką podeszwą (najlepiej bez obcasów lub
z obcasami zabezpieczonymi miękką końcówką).
26. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą natychmiast
wypraszane z Salsa Club . Przy próbie stawiania jakiegokolwiek oporu administracja,
recepcja oraz instruktor mają prawo wezwać policję.
27. W celu dbania o zdrowie i bezpieczeństwo współćwiczących oraz mając na uwadze
zabezpieczenie sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć, uprasza się kursanta o zdjęcie
oraz zabezpieczenie wszystkich ostrych elementów ubioru oraz biżuterii.
28. Osoba niewykonująca poleceń instruktora, nieprzestrzegająca niniejszego regulaminu
oraz zachowująca się w sposób, który zagraża zdrowiu i życiu pozostałych uczestników
zajęć, zostanie natychmiast wyproszona z sali oraz z Salsa Club.
29.Salsa Club oraz instruktorzy są zobowiązani do prowadzenia zajęć na sprawnym i
bezpiecznym sprzęcie oraz na czystych salach, w warunkach, które nie zagrażają
bezpieczeństwu uczestników.
30. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu
instruktorom lub recepcji Salsa Club. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z
jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną zależną
od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.
31. Salsa Club nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem
muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas zajęć taneczno – ruchowych lub innych

treningów mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek
utworów i deklaruje, iż nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został
poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
31a. Salsa Club prowadzi zajęcia taneczne, ruchowe i taneczno – ruchowe (często z
wykorzystaniem sprzętu sportowego) oparte o wyklaskiwanie rytmu, wytupywanie go nogą,
wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka
wykorzystywana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika
(instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
31b. Teren Salsa Club jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani
nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Salsa Club znajdować się mogą tylko
określone osoby, w określonych godzinach i spełniające kryteria wynikające z regulaminu
Salsa Club. Niedozwolone jest by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot
mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji,
instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem służ pod zarzutem utrudniania
pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych
utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako
zadośćuczynienie za zakłócenie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania
swojej pracy.
31c. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki Salsa Club musi posiadać ważny
karnet na zajęcia lub widnieć na liście zapisów/obecności na zajęcia. W przypadku kiedy
osoba nie spełnia w/w punktów jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
31d. Każdy karnet oraz dane na liście zapisów/obecności na zajęcia, określa precyzyjnie
czas, godzinę oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w
wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w
placówce poza wyznaczonymi warunkami.
31e. Każda osoba, która przebywa w placówce dłużej niż 2 minuty od momentu
przekroczenia progu placówki, a która nie wykupiła karnetu na określone zajęcia, lub nie
znajduje się na liście zapisów/obecności na zajęcia, i na prośbę personelu nie opuszcza
placówki (a tym bardziej gdy, jest nieuprzejma, przeszkadza w wykonywaniu obowiązków,
lub nie wykonuje poleceń personelu) staje się automatycznie klientem PREMIUM, któremu
przysługuje specjalna oferta pobytu na terenie holu placówki. Oferta ta jest określana w
specjalnym cenniku i kosztuje 400 zł za każdą godzinę pobytu liczoną od momentu wejścia.
A każda kolejna godzina kosztuje już promocyjne 299,99 zł. Oferta jest skierowana do
wszystkich tych, którzy chcą przebywać w specjalnych „oparach cudowności”, którymi
oddychają instruktorzy, jak i kierownictwo placówki. Ze względu na bardzo ograniczoną
przestrzeń placówki, każdy m2 „jest na wagę złota” i osoba oddychająca „tymi oparami”
pobiera jego bezcenne pokłady. Klient, który nie wykupił aktualnego karnetu lub nie widnieje
na liście zapisów/obecności na zajęcia, a przebywa na terenie placówki powyżej 2 minut
zostaje poinformowany o specjalnej ofercie. W przypadku niezaakceptowania warunków
oferty jest proszony o opuszczenie lokalu. W przypadku pozostania na jego terenie mimo
poinstruowania o usłudze, zostanie on obciążony należnością za każdą godzinę wg
specjalnego cennika (tj. 400 zł pierwsza godzina i 299,99 zł każda kolejna), ze względu na
mimowolne pobieranie bezcennych „oparów”. W wyjątkowych sytuacjach kierownik placówki
może zwolnić dowolną osobę z opłat.
32. Uczęszczanie na zajęcia w Salsa Club jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji
regulaminu przez uczestnika, który otrzymał oświadczenie wraz z kartą zdrowia (kursanta)
przy zapisach do Salsa Club. Uczestnik, który przystępuje do zajęć deklaruje, iż przeczytał,
zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach.

33. Uczestnik zajęć Salsa Club wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku
utrwalania zajęć w Salsa Club zarówno w postaci foto jak i wideo i nie będzie rościł sobie
praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo
Salsa Club usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą
publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Salsa Club . 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. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach
marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane
osobom trzecim.
34. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy
ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Salsa Club bez zgody organu odpowiedzialnego za
takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Salsa Club zajęć, wizerunku
trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłoszona do organów
odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości
polubownego rozwiązania sprawy.
35. Salsa Club informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów
bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (video) ze
względów bezpieczeństwa. Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub
sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest teren przed wejściem do klubu,
recepcja oraz 2 sale na wypadek wtargnięcia osób nie będących naszymi klientami. Jest to
działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie
wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
36. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki
sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: www.salsaclub.pl/
PolitykaPrywatnosci
37. Sposób prowadzenia zajęć, sekwencje ruchów, metodyka oraz całokształt organizacyjny
jest autorskim utworem przygotowanym przez kierownictwo Salsa Club jak i samych
instruktorów w oparciu o poszczególne umowy. Całość ta jest objęta prawami autorskimi i
zastrzega się, że jest wyłączną własnością Salsa Club. Wszelka próba kopiowania,
udostępniania, naśladowania oraz zwielokrotniania w oparciu o ustawę o prawach
autorskich, znajdzie swoje konsekwencje na drodze sądowej, bez możliwości polubownego
rozwiązania sprawy.
38. Wszelkie przedmioty przyniesione przez Uczestnika winny być przez niego
zabezpieczone i przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu. Proponujemy aby
rzeczy osobiste zabrać ze sobą i umieścić (w widocznym dla kursanta miejscu), w szafkach
udostępnionych dla kursantów znajdujących się na salach tanecznych. 38a. W przypadku
kradzieży bądź uszkodzenia rzeczy pozostawionych przez Uczestników zajęć w szatni,
osoba poszkodowana jest zobowiązana do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu u
instruktora lub w recepcji Studia.
39. Wszelkie uwagi dotyczące organizacji i przebiegu zajęć prosimy kierować na adres
kursy@salsaclub.pl , albo telefonicznie pod numer 58 554 54 24 lub 512 336 660. Wszystkie
sugestie mające charakter anonimowy, w formie papierowej, prosimy wrzucać do skrzynki na
listy znajdującej się przed wejściem do Salsa Club.
40. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o
przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako obowiązujące.
40a. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu ze stron i jest oparty o zasadę
indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

41. Salsa Club zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia,
polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz
wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako
każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to
nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Salsa Club nie ma
możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja
miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą
ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane
pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie
zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia karnetu na 4
wejścia, karnet jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje).
Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa, a uczestnik
ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie
może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc. Zasady funkcjonowania placówki w
związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po
23.10.2020 r.
42. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony
wyłącznie 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
42. a. Salsa Club zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia
wymogi opisane w punkcie 42 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego
potwierdzenia stanu faktycznego
42.b. Jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie
akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
42.c. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi
powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
42.d. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy
celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 1.
1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się
obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Salsa Club stosuje się
następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:
1. a. Klient jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego
podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w
przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.
1. b. Salsa Club 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.salsaclub.pl/Polityka-Sanitarna
1.c. Klient akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia,
wspomnianego w pkt a.
2. Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego
powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, niniejszy
punkt wygasa i traci moc.

SIŁA WYŻSZA
1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron,
których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają
realizację Umowy.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub
utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w
ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
3. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb
nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca
trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.
4. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi
na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły
Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w
którym usługa nie była świadczona.
5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi
niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi
odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za
pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
6. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich
akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu
7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły
Wyższej.
7. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do
zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi
na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie,
jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w
możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
8. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji
wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.
Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z
rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.
1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony
wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych,
zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu.
1.a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie
(powyżej).
1.b. [nazwa firmy] zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia
wymogi opisane w punkcie (powyżej) w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego
potwierdzenia stanu faktycznego.
1.c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie
akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym.
1.d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi
powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów.
1.e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy
celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

