
 

Regulamin zajęć Teatru Tańca Pasja 
obowiązuje od 01 września 2021r. 

 
 
I. Postanowienia ogólne: 

 
1. Teatr Tańca Pasja, zwany dalej TTP, jest autorskim projektem Fundacji Wspieramy Talenty z siedzibą 

w Bielsku-Białej, ul. Młodości 1/12, 43-300 Bielsko-Biała, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000491031, REGON: 243450195, NIP: 9372668650, zwanej 
dalej Fundacją. 

2. Zajęcia edukacyjne TTP stanowią część działalności statutowej Fundacji, V Liceum Ogólnokształcącego, 
oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. AK w Bielsku-Białej, zwanych dalej Szkołą, w ramach 
podpisanego porozumienia. 

3. Zajęcia prowadzone są na terenie Szkół w Bielsku-Białej (ZSO im. AK ul. Sternicza 4 oraz V LO ul. Lompy 
10). 

4. Celem zajęć edukacyjnych jest popularyzacja tańca, kultury tanecznej oraz innych form artystycznego 
wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz 
dorosłych. 

5. Fundacja działania związane z TTP realizuje w ramach swojej działalności statutowej, nie jest 
podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w stosunku do osób dokonujących zapisu 
i zawierających umowę o udział w zajęciach TTP Fundacja nie występuje w charakterze przedsiębiorcy. 

 
II. Organizacja zajęć: 

1. Uczestnikiem zajęć TTP jest osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub 
osoba, której rodzic/prawny opiekun dokonał wszystkich czynności związanych z zapisem na zajęcia. 
Minimalny wiek uczestnika zajęć: ukończony 7 rok życia. 

2. Uczestnicy zobowiązani są przychodzić na zajęcia na 5 min przed ich rozpoczęciem i opuszczać teren 
Szkoły bezpośrednio po zakończeniu zajęć. 

3. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla dzieci młodszych (do 12 r.ż.) jest wejście do budynku 
Szkoły. 

4. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest dopilnować dziecko do czasu rozpoczęcia zajęć i odebrać 
dziecko po ich zakończeniu. 

5. W trakcie zajęć rodzic/prawny opiekun nie przebywa na terenie Szkoły. 
6. W przypadku zajęć tanecznych dla dzieci do 12r.ż. – prowadzący odbiera dzieci z wejścia do budynku 

Szkoły przed zajęciami i przyprowadza do wyjścia Szkoły po ich zakończeniu. Młodzież (od 12 r.ż.) 
i dorośli samodzielnie przechodzą na wyznaczone miejsce (w ZSO im. AK lub V LO) i oczekują na 
rozpoczęcie zajęć. 

7. Niedozwolone jest wnoszenie na salę baletową oraz inne sale jedzenia oraz napojów, za wyjątkiem 
wody w plastikowej zakręcanej butelce. 

8. Uczestników zajęć obowiązuje odpowiedni strój oraz obuwie zarekomendowane przez prowadzącego. 
9. TTP zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia na stałe bądź wprowadzenia czasowego 

zastępstwa. 
10. TTP i/lub Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych, uzasadnionych przypadkach. 

Informacja o odwołanych zajęciach będzie zamieszczana na stronie internetowej TTP 
(www.ttp.wt.org.pl), wysłana wiadomością e-mail do uczestników zajęć (opiekunów) oraz 
zamieszczona na https://www.facebook.com/Teatr-Ta%C5%84ca-Pasja-1001652769868017/ 

11. Prowadzący zajęcia TTP bądź inna osoba działająca w imieniu TTP lub Fundacji ma prawo wykluczyć 
z zajęć osoby, których zachowanie zakłóca ich przebieg. W przypadku permanentnego łamania 
regulaminu uczestnik może zostać przeniesiony do innej grupy lub usunięty z listy uczestników zajęć. 

12. W przypadku usunięcia uczestnika z zajęć TTP z powodu zachowania zakłócającego przebieg zajęć, 
opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi. 

http://www.ttp.wt.org.pl/
https://www.facebook.com/Teatr-Ta%C5%84ca-Pasja-1001652769868017/


 

13. W przypadku małej liczby uczestników (mniejszej niż 7) w danej grupie TTP ma prawo rozwiązać grupę. 
14. Zajęcia taneczne nie odbywają się w czasie świąt, w dni ustawowo wolne od pracy, w czasie przerw 

świątecznych, wakacji letnich, ferii zimowych oraz dni wolnych ogłoszonych w danej Szkole. Zajęcia 
grupy zaawansowanych mogą odbywać się w czasie przerw świątecznych, podczas ferii zimowych 
i wakacji letnich. 

15. W przypadku wyjazdów na konkursy, przeglądy itp. opiekunami danej grupy są pełnoletni instruktorzy. 
16. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika. 
17. Za szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć odpowiada on sam bądź jego rodzice lub prawni 

opiekunowie. 
18. Za kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika na 

zajęciach ponosi odpowiedzialność on sam bądź rodzic/prawny opiekun. 
19. Osoba zgłaszająca uczestnika zajęć jest świadoma, że podczas zajęć może dojść do kontuzji uczestnika 

i akceptuje to ryzyko. Równocześnie oświadcza, że nie będzie wnosiła żadnych roszczeń w przypadku 
zaistnienia nieszczęśliwego wypadku bądź kontuzji uczestnika zajęć. 

20. Uczestnicy zajęć powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. TTP oraz 
Fundacja nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje. 

21. Uczestnik (rodzic/prawny opiekun osoby niepełnoletniej) oświadcza, że nie ma przeciwwskazań 
zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W przypadku sytuacji, gdzie uczestnik ze względów 
zdrowotnych nie może wykonywać pewnych ćwiczeń, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi 
przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik (rodzic/prawny opiekun dziecka) jest zobowiązany 
do pisemnego poinformowania o tym fakcie prowadzącego. 

 
III Opłaty za zajęcia: 

1. Udział w zajęciach TTP grup 1, 2, 3, 6 wymaga wniesienia jednorazowej w danym roku szkolnym 
opłaty rekrutacyjnej w wysokości 600 zł. 

2. W przypadku wpłaty opłaty rekrutacyjnej do końca września danego roku szkolnego opłata 
rekrutacyjna zostaje obniżona do 500zł. 

3. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty rekrutacyjnej na dwie raty po 300 zł za semestr 
4. W przypadku rodzeństwa opłata rekrutacyjna za pierwsze dziecko wynosi 500zł. za drugie 300zł, za 

każde kolejne 100zł. 
5. Fundacja w ramach przyznanego stypendium, może zwolnić uczestnika zajęć z opłaty rekrutacyjnej. 
6. Grupy 4 (zaawansowana) i Dance X TTP nie wymagają wniesienia żadnych opłat. 
7. Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić przed przystąpieniem do zajęć przelewem na konto: 

Wspieramy Talenty 
Ul. Młodości 1/12 

43-300 Bielsko-Biała 
Bank Pekao SA 60 1240 4142 1111 0010 5610 2173 

tytułem: Opłata rekrutacyjna TTP od ….. 
 

 
8. Zebrane z opłaty rekrutacyjnej środki zostaną w całości wykorzystane na zatrudnienie instruktorów 

TTP oraz inne opłaty związane z prowadzeniem zajęć TTP. 
9. W przypadku braku środków finansowych oraz wolontariuszy prowadzących, TTP może zamknąć 

działalność wybranych grup lub całego zespołu ze skutkiem natychmiastowym. 
10. Fundacja w świetle postanowień swojego Statutu w ramach swojej działalności statutowej 

odpłatnej ma możliwość wprowadzenia opłat uczestnictwa w zajęciach warsztatowych w celu pokrycia 
kosztów tych zajęć. 

11. TTP nie finansuje strojów, opłat konkursowych oraz przejazdów. 



 

 
IV Zapisy na zajęcia: 

 
1. Zapisy na zajęcia odbywają się w formie elektronicznej pod adresem: 

https://ttp.wt.org.pl/karta-zgloszenia-i-regulamin/ 
 

2. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby już uczestniczące w zajęciach TTP. W przypadku 
pozostałych wolnych miejsc o uczestnictwie w zajęciach decydują kolejno: umiejętności uczestnika, 
wniesienie opłaty rekrutacyjnej i kolejność zgłoszeń. 

3. W przypadku dzieci i młodzieży do 18 r.ż. konieczne jest wypełnienie Karty Zgłoszenia przez 
rodzica/prawnego opiekuna. 

4. Osoby, które nie zrealizowały poprawnie punktów 1-3 (części IV) nie będą wpuszczane na zajęcia 
i teren Szkoły. 

5. Osoby niepełnoletnie na pierwsze zajęcia przychodzą z prawnymi opiekunami celem dopełnienia 
formalności. 

 
V. Zasady bezpieczeństwa i zmiana w organizacji zajęć w związku z Covid19 

 
1. Opuszczanie miejsca zamieszkania zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS CoV-2. TTP 

informuje, że pomimo stosowania szczególnych środków ochronnych, nie powoduje to całkowitego 
wyeliminowania ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. 

2. Wprowadzamy limit uczestników w danej sali a tym samym limit osób w danej grupie 
Sala baletowa – 15 osób 
Forum seg. A – 15 osób 
Forum seg. B – 15 osób 

3. Uczestnicy nie przychodzą na zajęcia tańca jeśli: 

a. obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; 
b. są objęci kwarantanną lub izolacją, 
c. mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na 

COVID-19. 

4. Przy wejściu do Szkoły oraz przy wejściu do każdej sali tanecznej stoją dozowniki z płynem 
dezynfekującym. Obowiązkiem każdego uczestnika zajęć oraz instruktora jest korzystanie z nich przy 
każdym wejściu i wyjściu z danego pomieszczenia. 

5. Na terenie Szkoły, poza salą taneczną, obowiązuje utrzymanie odstępu 1,5m od siebie oraz zasłanianie 
ust i nosa. 

6. W widocznych miejscach w Szkole są dostępne instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, a także wytyczne w 
przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. 

7. Wszystkie zajęcia oddzielone są 15-minutową przerwą. Instruktorzy są zobowiązani do kończenia i 
rozpoczynania zajęć punktualnie, aby umożliwić wietrzenie sal, a także bezpieczne wyjście i wejście 
uczestników zajęć. 

8. Podczas zajęć NIE MA obowiązku zasłaniania ust i nosa. 
9. Personel TTP ma prawo nie dopuścić uczestnika do zajęć w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów zdrowotnych mogących zagrażać innym uczestnikom oraz pracownikom. Jeśli objawy te 
zostały wykryte podczas zajęć, instruktor ma obowiązek odizolowania osoby w wyznaczone miejsce, 
powiadomienia jej prawnych opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich) o konieczności jak 
najszybszego odebrania uczestnika zajęć do domu albo oddziału zakaźnego. Ponadto Instruktor 
przerwa zajęcia aby zdezynfekować pomieszczenia i je przewietrzyć. 

https://ttp.wt.org.pl/karta-zgloszenia-i-regulamin/


 

 
VI Postanowienia końcowe: 

 
1. Wszelkie zmiany (wynikające ze zmian przepisów prawa nadrzędnego) będą przekazywane za 

pomocą strony internetowej TTP i poczty e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę 
regulaminu, uczestnik/rodzic opiekun prawny uczestnika będzie uprawniony do 
wypowiedzenia umowy z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. 

2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decydują opiekunowie Teatru Tańca Pasja. 
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021r. 

 
Teatr Tańca Pasja 

(Fundacja Wspieramy Talenty) 
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