
 

 

Regulamin Tanica Terapeutycznego 

Z dnia 01.09.2016r 

Dla dzieci uczęszczających do Niepublicznych Naukowych Integracyjnych 

Przedszkoli „Mini College” 
 

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne: 

1. Zajęcia choreoterapeutyczne organizowane są przez College Medyczny Adrian Lipa z siedzibą 

w Kielcach organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną 

„Świętokrzyska” używający nazwy marketingowej „College Dance” zwanej dalej Szkołą. 

2. Za uczestnika zajęć rozumie się dziecko uczęszczające do Niepublicznego Naukowego 

Przedszkola „Mini college” 

3. Miejscem organizowania zajęć jest siedziba przedszkola, do którego zapisany jest uczestnik 

zajęć. 

4. Zajęcia choreoterapeutyczne to metoda tańca i ruchu tanecznego, wspomagająca edukacje, 

rozwój i zdrowie dziecka. Znajduje zastosowanie w obszarach wspierania zachowań 

prozdrowotnych, aktywizacji, rekreacji, rehabilitacji i terapii ruchowej osób w każdym wieku i o 

różnych potrzebach psycho-fizycznych. 

5. Zajęcia mają charakter dodatkowy. 

 

§ 2  

Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z udzieleniem zgody (uczestników lub ich opiekunów 

prawnych) na korzystanie z dóbr osobistych w postaci wizerunku osób biorących udział w zajęciach 

przez Przedszkole/Szkołę. 

 

§ 3 Organizacja zajęć: 

1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć. 

2. W przypadku niedyspozycji prowadzącego zajęcia  lub innych zdarzeń losowych 

Szkoła/Przedszkole zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny 

termin lub do ich odwołania. 

3. Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć umieszczane będą na tablicy ogłoszeń oraz 

na portalach internetowych Szkoły i Przedszkola. 

4. Wszystkie rzeczy osobiste w czasie zajęć powinny być zostawione i zabezpieczone w szatni. 

Za przedmioty wartościowe pozostawione bez opieki Szkoła i Przedszkole nie ponosi 

odpowiedzialności. 

 

§ 4 Uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania zasad oraz wykonywania wszystkich poleceń prowadzących zajęcia. 

3. Uczestnictwa w pokazach i innych imprezach zaplanowanych w ramach choreoterapii przez 

Przedszkole. 

4. Poinformowaniu prowadzącego zajęcia  o: 

 złym samopoczuciu lub ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, 

 planowanej dłuższej nieobecności, 

6. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowania mienia Szkoły/ Przedszkola  oraz 

pozostawiania po sobie porządku. 

7. Dbania o dobre imię Szkoły/ Przedszkola, pomocy młodszym i słabszym członkom zespołu, 

zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi. 

 



§ 5 Opłaty: 

1. Opłata za zajęcia wynoszą 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) miesięcznie. 

2. Opłata za zajęcia należy dokonać do 5 dnia każdego miesiąca z góry. 

3. Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności na zajęciach. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie sprawy nieobjęte zapisami niniejszego regulaminu rozstrzyga Organ prowadzący 

Poradnię w porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola.  

2. Administratorem danych zawartych w niniejszej deklaracji jest College Medyczny Adrian Lipa z 

siedzibą w Kielcach, a ich bezpieczeństwo gwarantuje ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych Dz. U. nr 101 poz. 926. Przez złożenie podpisu pod regulaminemwyrażacie 

Państwo zgodę na wykorzystywanie ich przez Niepubliczne Naukowe Integracyjne Przedszkole 

„Mini college” oraz College Medyczny Adrian Lipa  w celach związanych z ich działalnością. 

3. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka/ mojego w materiałach 

promujących działalność Niepublicznego Naukowego Integracyjnego Przedszkola „Mini college” 

oraz College Medyczny Adrian Lipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


