REGULAMIN SKT PASJA
I. Struktura Klubu
1. Klub nosi nazwę: Sportowy Klub Taneczny „Pasja” Kraków.
2. Siedzibą SKT „Pasja” jest Szkoła Podstawowa nr 82, os. Kalinowe 17.
3. SKT Pasja jest zrzeszony w Małopolskim Związku Tańca (MZTan) oraz w
Federacji Tańca Sportowego (FTS).
4. Celem działania Klubu jest:
- nauczanie sportowego tańca towarzyskiego wśród dzieci (od 4 roku życia),
juniorów, młodzieży i dorosłych.
- prowadzenie nauki tańca sportowego realizowane w klasach rekreacyjnych (H,
G, F), sportowych (E, D, C, B, A) i mistrzowskich (S).
- przygotowanie par tanecznych do udziału w turniejach tańca MZTAN i FTS.
- upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej. Klub realizuje swoje cele poprzez
organizację:
5. Klub realizuje swoje cele poprzez organizację:
- systematycznych treningów dla członków klubu;
- pokazów tańca towarzyskiego;
- ogólnopolskich i międzynarodowych turniejów tańca;
- szkoleń tanecznych;
- obozów sportowo - tanecznych;
6. „Członkiem klubu” w poniższym regulaminie nazywamy zawodnika (tancerza lub
tancerkę) oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku niepełnoletnich
zawodników.

II. Obowiązki Klubu
1. Możliwość rozwoju tanecznego parom poprzez zapewnienie treningów
grupowych, lekcji indywidualnych, szkoleń, obozów sportowo-tanecznych;
2. Udostępnienie parom - mającym przynależność klubową - sali treningowej
podczas zajęć grupowych oraz do treningu własnego (w miarę możliwości
organizacyjnych) i podanie do wiadomości członkom Klubu na stronie
internetowej;
3. Zgłaszanie par na turnieje - wyznaczonych przez trenerów.
Jeżeli para chciałaby pojechać na zawody według własnego uznania jest to
możliwe po uzyskaniu zgody przez trenera (-ów) prowadzących parę.
4. Przedstawianie parom i rodzicom harmonogramu turniejowego, poprzez
informowanie na stronie klubowej, czy na tablicy ogłoszeń o zbliżających się
zawodach;
5. Sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć w trakcie trwania zajęć na sali
tanecznej.
6. Podczas drogi na zajęcia i po zajęciach oraz podczas pobytu w placówce, ale
poza salą taneczną, za tancerzy odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.
III. Obowiązki tancerzy oraz rodziców (w przypadku niepełnoletnich tancerzy)

1. Pilnowanie terminów u lekarza sportowego (w przypadku klas sportowych od E
do S). Tancerz bez aktualnych badań przeprowadzonych przez lekarza
sportowego może zostać niedopuszczony na treningu.
2. Terminowe regulowanie opłat treningowych, obozowych i szkoleniowych.
Opłaty za składki klubowe dokonujemy w terminach podanych na początku
sezonu tanecznego z dopiskiem
Imię i nazwisko dziecka, Gr… składka klubowa za (miesiąc)
Opłaty za składki klubowe i lekcje indywidualne dokonujemy osobnymi
wpłatami na konto!
Opłaty za lekcje dokonujemy do 10 dnia każdego miesiąca na konto klubowe z
dopiskiem
Imię i nazwisko dziecka, Gr... lekcje za (miesiąc)
3. Informowanie trenerów o wszelkich problemach związanych bezpośrednio jak i
pośrednio z trenowaniem w Klubie - porozumieniem w parze i konfliktach w
środowisku klubowym (podczas umówionych konsultacji z trenerami),
4. Informowanie trenera o odwołaniu lekcji indywidualnej ze szkoleniowcem
najpóźniej na jeden dzień roboczy przed zarezerwowaną lekcją do godz.
17:00.
Jeśli para nie odwołała odpowiednio wcześniej lekcji, może przyjść jedna osoba
z pary (jeśli może), a koszty pokryte są w całości.
Jeśli cała para nie może przyjść na lekcję, a została ona odwołana później niż
godzina 17:00 na dzień roboczy poprzedzający lekcję - para jest zobowiązana
do znalezienia pary na zastępstwo, w przeciwnym razie para będzie musiała
pokryć koszty lekcji.
5. Informowanie trenera o odwołaniu zarezerwowanych lekcji z trenerem,
najpóźniej na jeden dzień roboczy wcześniej, do godziny 17:00 (tylko z
ważnych przyczyn zdrowotnych).
6. Godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz poprzez dbałość o jakość wizerunku
podczas pokazów i turniejów.
7. Informowanie trenera prowadzącego o pokazach, konkursach, nie związanych z
MZTan/FTS, gdzie tancerz (para) ma uczestniczyć.
Za zgodą trenera zawodnik może uczestniczyć w pokazach, konkursach nie
związanych z MZTan i FTS.

IV. Prawa Klubu
1. Odwołanie zajęć zbiorowych, lekcji indywidualnych lub wyznaczenia
trenerskiego zastępstwa w uzasadnionych przypadkach losowych lub
organizacyjnych,
2. Nie zezwolenie parom na trening własny, kiedy na sali odbywają się zajęcia
grupowe,
3. Zmiana grafiku zajęć w ciągu roku szkolnego na skutek uzasadnionych zmian
organizacyjnych, zmiana grafiku lekcji indywidualnych na skutek uzasadnionych
zmian organizacyjnych,

4. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący
członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez
trenera.
5. Opieka poza treningowa w postaci:
- doradztwa wyboru strojów tanecznych; wszystkie stroje muszą być
zaakceptowane przez trenera przed turniejem;
- wyjazdów z parami na turnieje (w miarę możliwości) - trenerzy nie mają
obowiązku, aby być na każdym turnieju, na których startują pary klubowe,
trenerzy mają prawo wyboru, na który turniej i z jakimi parami pojadą w miarę ich
możliwości czasowych;
- w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w parze.
6. Prawo do skreślenia z Listy członków, bądź zawieszenia zawodnika, jeżeli
tancerz bez wiedzy trenera uczestniczy w zajęciach, lekcjach indywidualnych,
czy próbach w innych Klubach, bądź Szkołach Tańca.

V. Prawa tancerza
(prócz tych wynikających z punktu II, III i IV Regulaminu)
1. Mieć pełną opiekę treningową, merytoryczną, formalną.
2. Mieć możliwość rozmowy o problemach i konfliktach.
3. Rozmowa z trenerem na temat rozwoju tanecznego pary.
4. Umawianie się na lekcje indywidualne z trenerami.
5. Prezentacja własnych umiejętności w barwach Klubu, podczas startów w
turniejach tańca zgodnie z przepisami FTS/MZTan.
6. Otrzymywanie faktur za obozy po uprzednim zgłoszeniu takiego
zapotrzebowania.
7. Do zmiany przynależności klubowej na zasadach ustalonych Regulaminem
Klubu i przepisami Federacji Tańca Sportowego (FTS).

VI. Członkowie klubu zobowiązują się do:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Przestrzegania Regulaminu Sportowego Klubu Tanecznego „Pasja” Kraków.
Przestrzegania i wykonywania poleceń trenerów i instruktorów.
Systematycznej pracy podnoszącej jego umiejętności taneczne.
Punktualnego przybywania na treningi (minimum na 15 min przed treningiem, to
czas optymalny na przebranie się w strój treningowy i przygotowanie do
treningu)
W przypadku spóźnień trener ma prawo nie wpuścić osoby na trening, jest to
podyktowane dbałością o zdrowie zawodnika (właściwa rozgrzewka) i
wyrabianie szacunku do treningów.(Ważność rozgrzewki dla zawodnika jest
priorytetowa i odbywa się na początku treningu!)
Partnerskiej i koleżeńskiej postawy wobec wszystkich koleżanek i kolegów z
Klubu na Sali treningowej, w szatniach, na zawodach, obozach itp.
Wyrabianie postawy fair play, pomaganie sobie nawzajem (kibicowanie na
zawodach itp.)
Informowania o przyczynach dłuższej nieobecności na treningach.

9. Powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed
rozpoczęciem zajęć.
10. Informowania o pokazach, konkursach, gdzie para, czy zawodnik prezentuje
umiejętności nabyte w cyklu kształcenia w Klubie.
11. Rodzice niepełnoletnich członków SKT „Pasja” Kraków zobowiązani są do
osobistego zawiadamiania trenera o planowanej rezygnacji z członkostwa.
Trener potwierdza otrzymanie pisma i zgodnie z przepisami FTS jest wdrażana
procedura zmiany barw klubowych zgodnie z przepisami FTS.
12. Estetycznego wyglądu w czasie turniejów i pokazów, noszenie sportowego
stroju na treningi (tancerz: spodnie turniejowe bądź dres, koszulka,
(podkoszulek; tancerka: sukienka bądź spódniczka (preferowanay kolor czarny)
bluzeczka (podkoszulka), włosy upięte, które nie przeszkadzają w treningu
współpartnerowi.

VII. Prowadzone zajęcia
1. Na zajęciach SKT Pasja Kraków tancerzy obowiązuje strój treningowy nie
krępujący ruchu, pozwalający na obserwację przez trenera lub instruktora pracy
poszczególnych części ciała oraz odpowiednie obuwie.
2. Zajęcia prowadzone są bez obecności rodziców lub opiekunów na sali
tanecznej.
3. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć, chyba że
instruktor wyrazi na to zgodę.
4. O jednorazowym oraz stałym połączeniu tancerzy w pary decyduje trener!
5. Decyzję o zmianach w parach tanecznych podejmują trenerzy!
6. Trenerzy mają prawo nie wpuścić na salę uczestników zajęć, którzy stale
przeszkadzają w prowadzeniu zajęć tanecznych

VIII. Szkolenia, lekcje i turnieje tańca
1. Trener ma prawo odmówić udzielenia lekcji parze, która nie stosuje się do
poleceń trenera.
2. O wyborze instruktora, trenera, bądź szkoleniowca na lekcje indywidualną dla
danej pary decyduje główny trener.
3. Tancerze nie mogą uczestniczyć w zajęciach w innym klubie tanecznym oraz
umawiać się na lekcję indywidualne bez zgody trenera.
4. Decyzje związane ze startem na turniejach oraz wybór turniejów, na którym
dana para uczestniczy podejmuje trener.
5. Nie wszystkie pary będą uczestniczyć na każdym turnieju.
6. O uczestnictwie danej pary na turnieju trener podejmuje decyzję na podstawie
posiadanej klasy oraz zaangażowania tancerzy na treningach.
7. Trenerzy nie będą obecni na każdym turnieju z podopiecznymi.
8. O przeklasyfikowaniu do wyższej klasy tanecznej w grupach rekreacyjnych
decyduje trener.

IX. Zasady regulowania opłat.

1. Opłata jest w formie SKŁADKI KLUBOWEJ - w ciągu całego roku to określona
ilość wpłat po określonej kwocie dla danej grupy w podanym terminie. Jest to
kilka wpłat na cały rok,
(o możliwości wpłat półrocznej lub całorocznej dla danej grupy/członka SKT
decyduje KLUB).
2. Można zapłacić od razu większą niż jedną liczbę składek klubowych.
3. W przypadku rezygnacji członka SKT po wpłacie składki klubowej na dany
miesiąc na konto SKT i jej zaksięgowaniu nie ma możliwości jej zwrotu.
4. Opłata musi być dokonana w terminie wcześniej ustalonym przez Klub.
Jeżeli opłaty składek nie są regulowane w terminie, trener ma prawo nie wpuścić
tancerza na trening, lub na lekcje, bądź nie wystawić na zawody.
Klub na początku sezonu tanecznego określa rabat w przypadku terminowych
opłat.
Zatem zniżka w opłacie składki klubowej obowiązuje tylko i wyłącznie dla tych,
którzy opłacili w terminie, ustalonym na początku sezonu tanecznego.
5. W przypadku dłuższej nieobecności (przynajmniej trzy tygodniowej, ciągłej
nieobecności) - spowodowanej kontuzją, rehabilitacją, problemami zdrowotnymi
(w tym wyjazdu do sanatorium) itp, po jej zgłoszeniu w formie pisemnej,
udokumentowaniu zaświadczeniem lekarskim i przesłaniem do biura na adres
biuro@pasja.krakow.pl zarząd SKT podejmuje decyzję i wysyła adresatowi w
formie pisemnej odpowiedź o ewentualnym obniżeniu wielkości wpłaty składki
klubowej bądź jej anulowaniu.Tylko i wyłącznie na podstawie zaświadczenia
zarząd może rozpatrzyć wniosek.
6. NIE STOSUJE SIĘ ODLICZEŃ ZA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA (Święta,
zamknięta szkoła, niedostępność sali nie z winy klubu) ANI ZMNIEJSZANIA
OPŁAT WG WŁASNEGO UZNANIA.

X. Kary regulaminowe.
1. Rozmowa ostrzegawcza z opiekunem i trenerem.
2. Zawieszenie w treningach pary/osoby, która naruszyła regulamin lub dokonała
obrazy Klubu, trenerów;
3. Zawieszenie w startach turniejowych pary, która dopuściła się złamania
regulaminu;
4. Usunięcie zawodnika/pary z klubu na skutek naruszenia regulaminu.

XI. Zmiany przynależności klubowej
1. Złożenie wniosku w formie pisemnej do trenera prowadzącego, bądź wysłanie
pisemnie listem poleconym na adres klubu. Wniosek musi być 1zgodny z
regulaminem FTS dotyczącym Zmiany przynależności klubowej.
2. Zaakceptowanie wniosku przez zarząd Klubu (zgodnie z Regulaminem FTS)
3. Rozliczenie z Klubem spraw finansowych.

4. Decyzja zarządu SKT ”Pasja” i pisemna odpowiedź (zgodnie z Regulaminem
FTS)
5. W przypadku samowolnych działań, nie ujętych Regulaminem członek Klubu
może być zawieszony w prawach na okres do pół roku.

XII. Treningi taneczne w czasie pandemii COVID 19
1. W okresie pandemii koronawirusa wejście na treningi odbywa się na
określonych przez Klub zasadach:
- Uczestnicy treningów wchodzą na teren szkoły bocznym wejściem, od strony
szatni, po wcześniejszym obowiązkowym zdezynfekowaniu rąk, płynem
znajdującym się przy wejściu;
- Wejście rodziców do budynku szkoły jest całkowicie zabronione;
- Członkowie klubu mają do dyspozycji jedną szatnie, w której cała grupa zostawia
swoje rzeczy po tej samej, wyznaczonej wcześniej stronie szatni, tak aby
następna grupa wchodząca mogła skorzystać z drugiej strony szatni;
- Po skończonym treningu grupa przebiera się w szatni i wychodzi ze szkoły
bocznymi drzwiami, po odbiorze dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego
przy drzwiach szkoły.
2. Uczestnik treningu lub rodzic, opiekun prawny (w przypadku niepełnoletnich
tancerzy) zobowiązuje się do nie przychodzenia na trening, gdy jego stan
zdrowia (występujące objawy charakterystyczne dla COVID 19 - kaszel,
gorączka, duszności) może narażać pozostałych uczestników treningu na
zarażenie;
3. W przypadku występowania u dziecka objawów, oznak chorobowych, trener ma
prawo nie wpuścić uczestnika na trening
4. Każdy uczestnik lub rodzic, opiekun prawny (w przypadku osób niepełnoletnich)
ma obowiązek wypełnić oświadczenie COVIDOWE, które dostanie od trenera.
5. W przypadku decyzji Misterstwa RP o zamknięciu szkół, placówek oświatowych
czy klubów sportowych – a co za tym idzie brakiem dostępu do sali treningowej zostanie wdrożone nauczanie zdalne.
- Nauczanie zdalne w postaci filmików treningowych: gr. naborowa, gr. 5, formacja
- Nauczanie zdalne w postaci ONLINE przez aplikacje ZOOM: gr. 4, gr. 3B
6. Opłaty w przypadku zamknięcia szkół przy braku dostępu do sali treningowej:
7. Członek SKT „Pasja” deklaruje iż będzie opłacał minimum (jak poniżej) kwoty
składki klubowej w przypadku przejścia na tryb zdalny
- gr. naborowa, gr. 5, formacja: minimum składka członka klubu: 20 zł/miesiąc
- gr. 3B i gr. 4 - minimum połowa składki ustalonej przez Klub na początku sezonu
tanecznego

XIII. Inne
1. Klub zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć
wykonanych podczas treningów, turniejów i obozów. Każdy uczestnik (rodzic lub
opiekun uczestników niepełnoletnich) tych form zajęć wyraża bezwarunkową i
bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów.
2. Każdy uczestnik (rodzic lub opiekun uczestników niepełnoletnich) podpisując
deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

(zdjęć, filmików, wyników turniejowych) zawartych w deklaracji dla potrzeb
działalności Klubu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
3. Uczestników grup turniejowych Klubu obowiązują przepisy Federacji Tańca
Sportowego.
4. Informację odnośnie wszystkich wydarzeń w Klubie będą znajdowały się na
tablicy ogłoszeń w głównej siedzibie klubu, w mediach społecznościowych klubu
oraz na stronie internetowej www.pasja.krakow.pl
5. Trenerzy i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek
konsekwencje zdrowotne wynikające z niedostosowania się do poleceń
wydanych przez trenera, bądź instruktora.
6. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie SKT „Pasja” oraz na stronie
internetowej.
7. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości
uczniów
i rodziców poprzez ogłoszenie w siedzibie SKT ”Pasja” oraz na stronie
internetowej.
8. Wszystkie dane tancerza (rodzica bądź opiekuna prawnego) będą wykorzystane
z
godnie z prawem RODO i będą wykorzystane jedynie do celów organizacyjnych
SKT ”Pasja”.

