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REGULAMIN HAVANA SALSA CLUB 
 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Havana Salsa Club (Organizator) organizuje kursy tańca zgodnie z ofertą i cennikiem 
znajdującym się na stronie www.havanasalsaclub.pl  

2. Zajęcia organizowane przez Organizatora są przeznaczone dla osób pełnoletnich. 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach osób niepełnoletnich jest pisemna zgoda prawnych 
opiekunów. 

3. Czas trwania organizowanych zajęć od 60 min do 75 min. 
 

§2 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH 
1. Uczestnik zajęć zapisuje się na wybrany kurs za pośrednictwem: 

a. e-mail info@havanasalsaclab.pl  
b. formularz zgłoszeń 
c. telefon: +48 668 129 962 

2. Uczestnik przed przystąpieniem do zajęć jest zobowiązany do wypełnienia Formularza 
rejestracyjnego z wskazaniem danych: 

a. Imię nazwisko,  
b. numer telefonu, 
c. adres e-mail, 
d. rodzaj wybranych zajęć, 
e. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
f. oświadczenia o stanie zdrowia w związku z COVID-19. 

3. Organizator potwierdza uczestnictwo w organizowanych zajęciach za pośrednictwem email 
lub telefonu. 

4. Uczestnik, który otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach jest zobowiązany do 
zakupu karnetu według cennika podanego na stronie www.havanasalsaclub.pl 

5. Instruktor ma prawo nie wpuścić Uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił. 
a. 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 pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu 
danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona kwota proporcjonalna do 
wykorzystanego karnetu, która została zapłacona.  

c. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym 
momencie prowadzenia zajęć. 

6. Każda osoba, która przebywa na terenie Organizatora musi być na liście uczestników na 
zajęcia. W przypadku braku obecności na liście, osoba jest zmuszona opuścić obiekt 
w trybie natychmiastowym. Każda lista określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia 
osoby uprawnionej do przebywania na terenie Havana Salsa Club w wybranych godzinach, 
na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w obiekcie poza 
wyznaczonymi warunkami. 

7. Liczba uczestników zajęć jest ograniczona, pierwszeństwo mają osoby zapisane na kurs 
lub/i mający opłacony karnet, który jest przypisany imiennie Uczestnikowi. 

8. Zajęcia są prowadzone na różnych poziomach zaawansowania. Do zajęć na poziomie 
podstawowym mogą przystąpić osoby, które rozpoczynają przygodę z tańcem, zaś do 
zajęć na poziomie średniozaawansowanym oraz zaawansowanym Uczestnik może 
przystąpić tylko za zgodą prowadzącego zajęcia. 

9. Organizator zaleca wygodne obuwie oraz niekrępujący strój. 
10. Podczas zajęć obowiązuje czyste obuwie zmienne. 
11. Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa 

klientów w zajęciach. Uczestnik 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. 
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Na prośbę Uczestnik każdorazowo Organizator usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł 
niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane 
z organizatorem, tj. Havana 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, 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, ćwiczeń 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. 

12. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy 
ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Havana Salsa Club bez zgody organu 
odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Havana 
Salsa Club 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. 
 

§3 OPŁATY 
1. Obowiązujący cennik zajęć znajduje się na stronie www.havanasalsaclub.pl  
2. Uczestnik wybiera rodzaj karnetu i uiszcza opłatę przez rozpoczęciem zajęć 

u prowadzącego kurs. 
3. Uczestnik ma prawo do odwołania uczestnictwa w zajęciach nie później niż 24h godziny 

przed rozpoczęciem planowanych zajęć. Wówczas ważność karnetu jest przesuwana 
o kolejny tydzień. 

4. Uczestnik ma prawo w ramach karnetu do jednorazowego odwołania oraz przesunięcia 
zajęć, o którym mowa w §3 pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Nie ma możliwości 
wielokrotności przedłużania ważności karnetu o kolejny tydzień. 
 

§4 ROZWIĄZANIE KURSU 
1. Organizator zajęć zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w przypadku zmniejszenia 

liczby Uczestników do 8 osób z opłaconym karnetem na dany kurs. 
2. W przypadku rozwiązania kursu:  

a. Uczestnik otrzymuje zwrot gotówki w wymiarze proporcjonalnym do 
przeprowadzonych zajęć z danego karnetu. 

b. Uczestnik ma możliwość wykorzystania zajęć na innym kursie lub innym poziomie 
zaawansowania. 

 
§5 ODWOŁANIE ZAJĘĆ 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w przypadku: 
a. Ilości Uczestników na zajęciach poniżej 5 osób. Wówczas Organizator daje 

możliwość udziału na innym kursie po wcześniejszym ustaleniu z Uczestnikiem. 
b. Braku możliwości zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności 

prowadzącego zajęcia. Wówczas Organizator przesuwa ważność karnetu o kolejny 
tydzień. 

c. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia. 
 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Organizator oświadcza, że nie ubezpiecza Uczestnika od nieszczęśliwych wypadków. 
2. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 

zabezpieczenia klienta. Jednocześnie klient 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 ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową 
deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości 
i akceptacji regulaminu. 
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3. Organizator rekomenduje Uczestnikowi ubezpieczenie się od nieszczęśliwych 
potencjalnych wypadków powstałych podczas zajęć. 

4. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego 
zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać 
wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętej na klucz szatni, 
w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik 
deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, 
uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych rzeczy na terenie placówki, w której 
świadczone są usługi przez Havana Salsa Club nastąpi w momencie, gdy nie dochował 
szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (pozostawienia w zamkniętej na klucz 
szatni), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, 
podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

5. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania kultury oraz higieny osobistej jak również  
nienaruszania godności osobistej innych Uczestników. 

6. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody przez niego wyrządzone 
na terenie obiektu, w którym zajęcia są organizowane. 
 

§7 OCHRONA PRYWATNOŚCI 
1. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki 

sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: www.havanasalsaclub.pl/rodo 
oraz www.havanasalsaclub.pl/polityka-prywatnosci 
 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Na terenie obiektu, w którym kursy są organizowane obowiązuje całkowity zakaz palenia, 

picia alkoholu zażywania i posiadania środków odurzających.  
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
 
§ 9 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 usługi. 

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, Havana Salsa Club jest uprawniona do przejścia 
na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do 
końca trwania ważności karnetu, co jest integralną częścią umowy pomiędzy 
Organizatorem i Uczestnikiem. 

4. W przypadku, gdy Uczestnik 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 karnetu o analogiczny okres 
zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona. 

5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi 
niezwłocznie po reorganizacji Havana Salsa Club i zapoznaniu się z aktualnymi 
wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona 
za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Uczestnikiem.  

6. Uczestnik 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 Havana Salsa Club 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 Uczestnika sposób. 
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8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji 
wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag. 
 

§10 OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ COVID-19 
1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się 

obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Havana Salsa Club 
stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej 
usługi:  

a) Uczestnik 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.   

b) Havana 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.havanasalsaclub.pl/zasady-bezpieczenstwa   

c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację 
oświadczenia, wspomnianego w pkt a. 

d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub wejścia w życie aktu 
prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu 
przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc. 

2. Havana Salsa Club oferuje swoim klientom zajęcia edukacyjne z zakresu edukacji 
ruchowej. 

3. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów 
Havana Salsa Club, zaprzestała świadczenia usługi 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". 

 
 


