
 
REGULAMIN WARSZATÓW TAŃCA SOLO „BACHATA” 

     I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem warsztatów tańca solo „Bachata” jest Aquapark Polkowice Regionalne Centrum 

Rekreacyjno- Rehabilitacyjne S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Młyńska 4. 

2. Celem warsztatów tanecznych jest popularyzacja tańca, kultury tanecznej oraz innych form 

artystycznego wyrazu, a także promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. 

 

II. Organizacja warsztatów 

1. Uczestnicy zobowiązani są przyjść na warsztaty przynajmniej na 5 min. przed ich rozpoczęciem. 

2. Niedozwolone jest wnoszenie do Sali fitness jedzenia oraz napojów, za wyjątkiem wody w plastikowej, 

zakręcanej butelce. 

3. Uczestników warsztatów obowiązuje odpowiedni strój oraz czyste obuwie zmienne. 

4. Akceptując regulamin uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia 

w warsztatach. 

5. W przypadku udziału w zajęciach uczestnicy warsztatów jednocześnie wyrażają zgodę na fotografowanie 

oraz filmowanie zajęć w celach promocyjnych i archiwizacyjnych Aquapark Polkowice – Regionalne 

Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. 

6. Aquapark Polkowice zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć (osoba prowadząca, 

godzina, miejsce) w uzasadnionych przypadkach. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie 

internetowej www.aquapark.com.pl oraz na profilu Facebook Spółki. 

7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na obszarze obiektu Aquapark 

Polkowice zasad sanitarno – epidemiologicznych, w tym dotyczących przeciwdziałania COVID-19. 

 

III. Opłaty za warsztaty 

1. Opłaty za warsztaty dokonuje się jednorazowo w wysokości 60,00 zł brutto. Opłaty można dokonać                 

w kasie Działu Obsługi Klienta – Sala Bilardowa codziennie od 12:30 do 20:00 lub przelewem na konto 

wskazane na stronie https://aquapark.com.pl/o_nas. 

2. Tytuł przelewu powinien zawierać  informację: imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz nazwy zajęć. 

3. Opłaty za zajęcia nie obejmują strojów do ćwiczeń. 

4.  Jeżeli uczestnik - po uiszczeniu opłaty - nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć                       

w warsztatach – opłata nie jest zwracana. 

 

IV. Zapisy na warsztaty 

1. Zapisów na zajęcia można dokonywać w Dziale Handlowym i Marketingu od poniedziałku do piątku                

w godzinach od 07:30 do 15:30 lub w kasie Działu Obsługi Klienta – Sala Bilardowa codziennie od 12:30 

do 20:00. 

2. Ilość miejsc na warsztaty jest ograniczona. 

3. Organizator ma prawo zakończyć zapisy, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną 

liczbę. 

4. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem 

niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora 

w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926. 

 

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą przekazywane za pomocą strony 

internetowej www.aquapark.com.pl 

 

 



VI. RODO 

 

                  KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. Poz. 1000 o ochronie danych osobowych, 

informujemy, iż: 

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 

Rekreacyjna–Rehabilitacyjne S.A. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji usługi. Podstawą przetwarzania danych 

jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem 

umowy. 

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą 

przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą 

udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu 

rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonywania danej umowy, której dane dotyczą. 

6. Do Państwa danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogą mieć dostęp nasze podmioty 

przetwarzające jak firma obsługująca nasze systemy informatyczne, firma obsługująca strony 

internetowe, kancelaria prawna, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu 

realizacji umów. 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają 

Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

10. Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w 

związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić,  

że firma wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych 

Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez 

Aquapark Polkoiwce – Regionlane Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. podlegają najwyższej 

możliwej ochronie. 

 

 

 


