
 

 

 

REGULAMIN 

Zajęć Tańca Tradycyjnego w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku 

1. Organizatorem zajęć jest Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku z siedzibą  przy ul. 

Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok. 

2. Zajęcia prowadzą pracownicy PIK w Białymstoku. 

3. Zajęcia Tańca Tradycyjnego odbywają się w Spodkach PIK, Białystok, ul. św. Rocha 

14 w poniedziałki w godzinach 18.30-20.00. i będą prowadzone od dnia 04.10.2021 do 

dnia 27.06.2022. 

4. Zajęcia służą rozbudzaniu wiedzy, zainteresowań muzycznych i tanecznych, w tym 

nauki tańców tradycyjnych w parach, trójkach, czwórkach, korowodach. Stanowią więc 

działanie mające na celu zachowanie ludowej tradycji muzycznej.  

5. Zajęcia są skierowane do osób pełnoletnich. Organizator zapewnia autorski plan zajęć 

dostosowany do indywidualnych predyspozycji uczestników.  

6. Organizator zapewnia przygotowaną salę i niezbędne materiały edukacyjne oraz opiekę 

prowadzącego. 

7. Zajęcia są odpłatne. Koszt za jeden miesiąc zajęć wynosi 20 zł - .Płatność za każdy 

miesiąc należy uiścić przelewem na konto numer: 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 

najpóźniej 3 dni robocze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu wpisując w 

tytule przelewu: taniec tradycyjny, imię i nazwisko uczestnika zajęć, opłata za 

miesiąc……………..  

8. Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z udziału w zajęciach ze skutkiem na koniec 

danego miesiąca, poprzez złożenie w siedzibie Organizatora pisemnego oświadczenia. 

W przypadku dokonania zapłaty przez Uczestnika z góry za kolejne miesiące, opłata za 

kolejne miesiące przypadające po rezygnacji jest zwracana.  

9. Jeżeli zajęcia nie odbędą się ze względu na urlop, chorobę prowadzącego, lub wskutek 

innych okoliczności wynikłych z winy Organizatora,  zajęcia zostaną odpracowanie w 

innym ustalonym terminie. 

10. Na zajęcia obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w zajęciach 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

11. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienie i podpisanie karty zgłoszenia 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, uiszczenie opłaty za zajęcia, a 

także zapoznanie się z procedurą organizacji i funkcjonowania Zajęć Tańca 

Tradycyjnego w Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku w okresie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID-19. 

12. Wszystkie dokumenty dotyczące zajęć dostępne są na stronie internetowej  

www.pikpodlaskie.pl  

13. PIK dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego uczestnika zajęć, 

przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w 

zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

http://www.woak.bialystok.pl/


 

 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). 

14. Uczestnik jest zobowiązany zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie 

dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez 

przystąpienie do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań 

zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.  

15. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez 

Organizatora. Niniejsza zgoda dotycząca wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć i 

filmów z zajęć oraz imprez tanecznych orgaznizowanych przez Organizatora nie jest 

ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie; obejmuje wszelkie formy publikacji, 

za pośrednictwem dowolnego medium, w tym do umieszczania wizerunku na stronach 

internetowych PIK oraz na portalach społecznościowych, na których PIK posiada 

konto, w celu promocji zajęć, warsztatów, imprez tanecznych orgaznizowanych przez 

Organizatora. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 

przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu 

końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. 

16. Organizator ma prawo do wykluczenia z zajęć osób, które zakłócają ich przebieg lub 

zachowują się niestosownie.  

17. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ obowiązujących 

w miejscu odbywania się zajęć. Uczestnik proszony jest o strój przystosowany do zajęć 

tanecznych. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie. 

18. Organizator przetwarza informacje pochodzące z kart zgłoszeniowych Uczestników 

wyłącznie na potrzeby związane z uczestnictwem w zajęciach. 

19. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie 

swoich danych. 

20. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie. Każdorazowo, 

w przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator niezwłocznie 

powiadomi o nich Uczestnika.  

 

Opiekun zajęć: Dariusz Kryszpiniuk 

Kontakt:d.kryszpiniuk@pikpodlaskie.pl 
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