REGULAMIN GROW ACADEMY
AKADEMIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin ustala zasady uczestnictwa w zajęciach i innych wydarzeniach organizowanych
przez GROW ACADEMY – AKADEMIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY(„GROW ACADEMY”),
prowadzoną przez Monikę Gęborys („Właściciel”), działającą pod firmą Grow Academy Monika
Gęborys (Łomianki, ul. Żywiczna 16a, 05-092, tel.: 502-451-601, adres e-mail:
kontakt@growacademy.pl NIP 1182040565, REGON 362478304).
Działalność GROW ACADEMY prowadzona jest zgodnie z ofertą i cennikiem umieszczonym na
stronie www.growacademy.pl.
Zapis na zajęcia organizowane przez GROW ACADEMY oraz korzystanie z usług dostarczanych przez
GROW ACADEMY jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją postanowień
niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności GROW ACADEMY. W przypadku osób
niepełnoletnich, Regulamin i Polityka prywatności dotyczy także jej opiekunów prawnych.

§ 2. ZAPISY NA ZAJĘCIA
Na zajęcia może zapisać się osoba, która ukończyła 18 lat lub osoba niepełnoletnia, pod warunkiem
zgody rodzica / opiekuna prawnego. O miejscu na zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisanie na
zajęcia odbywa się w następujący sposób:
a) poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres kontakt@growacademy.pl
b) poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.growacademy.pl
c) telefonicznie lub w wiadomości SMS na numer 502 451 601
d) za pośrednictwem portali społecznościowych
e) na Dniu Otwartym Grow Academy odbywającym się na początku września.
Zapis na zajęcia obejmuje podanie danych osobowych:
imię i nazwisko uczestnika, wiek, poziom zaawansowania (wcześniejsze doświadczenie taneczne /
akrobatyczne), a także imię i nazwisko opiekuna prawnego, adres e-mail, numer telefonu.
Po udzieleniu powyższych informacji zainteresowana osoba zostaje przydzielona do odpowiedniej
grupy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką prywatności GROW
ACADEMY, dostępną na stronie www.growacademy.pl.
Zajęcia GROW ACADEMY odbywają się w formie całorocznych kursów. Rok szkolny zaczyna się na
początku września, a kończy w czerwcu (konkretna data jest zmienna). Uczestnicy zajęć trenują
regularnie, w tej samej grupie i w konkretnym celu. Jednym z nich jest prezentacja umiejętności na
pokazie GROW SHOW odbywającym się najczęściej w marcu na Auli ICDS w Łomiankach.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, poziom zaawansowania grup i tempo rozwoju, zapisywanie
do grup odbywa się na początku roku szkolnego. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie
roku szkolnego, jednak jest to ustalane indywidualnie.
Każda osoba, która przebywa na terenie placówki GROW ACADEMY musi posiadać ważny karnet na
zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie
natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej
do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie
zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
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 cała kwota, którą oferował się zapłacić
c. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie
prowadzenia zajęć.
§ 3. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
W celu sprawdzenia jak wyglądają zajęcia Grow Academy proponujemy pierwszą, jednorazową lekcję
bez konieczności wpłaty za miesięczny karnet (koszt taki jak cena jednostkowa). Cennik znajduje się
na stronie www.growacademy.pl. Wszystkie opłaty w cenniku dotyczą jednego uczestnika zajęć.
Płatność za regularne zajęcia odbywa się z góry za cały miesiąc. Opłata za karnet obejmuje wszystkie
zajęcia danej grupy w danym miesiącu.
Cena za miesięczny karnet jest zależna od liczby zajęć w danym miesiącu. Zwykle są to 4 lekcje w
miesiącu. Cena jednostkowa pomnożona zostaje przez ilość zajęć (uwzględniając dni wolne lub
większą ilość dni w danym miesiącu), a następnie końcowa kwota podawana jest na początku
miesiąca telefonicznie (za pośrednictwem wiadomości SMS).
Opłat można dokonywać:
a. osobiście, gotówką na pierwszej lekcji w miesiącu,
b. na konto GROW ACADEMY do piątego dnia danego miesiąca.
Dane do przelewu:
Grow Academy Monika Gęborys, ul. Żywiczna 16A, 05-092 Łomianki
35 1910 1048 2255 3628 5055 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika (dziecka) oraz miesiąc, za który
dokonywana jest wpłata.
Osoby, które chciałyby otrzymać fakturę na osobę fizyczną proszone są o przesłanie wiadomości email z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura (prosimy również o podanie konkretnego
tytułu faktury). Wiadomość proszę przesłać na adres kontakt@growacademy.pl najpóźniej do 7 dni
po dokonaniu wpłaty za zajęcia. Prośba o fakturę wystawianą dla firmy musi zostać wysłana przed
dokonaniem wpłaty.

W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały wpłaty za zajęcia. Powtarzające się
opóźnienia w płatnościach, brak reakcji na prośby o uzupełnienie płatności mogą być podstawą do
skreślenia dziecka z listy uczestników zajęć.
W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach prosimy nie odejmować kwoty za te zajęcia od
wpłaty za kolejny miesiąc. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odrobienia zajęć innego
dnia/w innej lokalizacji FEMI STUDIO / GROW ACADEMY. Nieobecność musi zostać zgłoszona przed
zajęciami w wiadomości SMS lub za pośrednictwem systemu do zarządzania zajęciami. Zgłoszoną
nieobecność można odrobić w ciągu 30 dni z inną grupą (nie może to być grupa do której uczestnik
jest zapisany na stałe). Chęć odrabiania nieobecności w konkretnym dniu należy zgłosić w
wiadomości sms / przez system do zarządzania zajęciami. Możliwość odrobienia zajęć w danym dniu
będzie zależna od ilość miejsc w grupie.
W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, kontuzja, długotrwała choroba) naliczanie płatności
może zostać wstrzymane za uprzednią zgodą Właściciela GROW ACADEMY. Nieobecność musi zostać
zgłoszona w wiadomości SMS.
§ 4. REZYGNACJA Z ZAJĘĆ
Obowiązkiem rodzica / prawnego opiekuna jest poinformowanie Właściciela GROW ACADEMY o
rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5 dnia rozpoczynającego się miesiąca. Informacja musi zostać
przesłana w wiadomości SMS. W przypadku braku informacji opłata za karnet zostanie naliczona.
Prosimy pamiętać, że nowe osoby przyjmujemy w zależności od ilości miejsc w danej grupie. Bardzo
często na zajęcia GROW ACADEMY obowiązuje lista rezerwowa. Osoba, która jest na liście
uczestników zajęć ma zagwarantowane miejsce w danej grupie, jeżeli jednak nie dostaniemy
informacji o wypisaniu z zajęć jest to równoznaczne z blokowaniem miejsca w danej grupie i
uniemożliwia to przyjęcia nowego uczestnika.
§ 5. ODWOŁANIE ZAJĘĆ
W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie
zajęć, GROW ACADEMY w pierwszej kolejności stara się zorganizować zastępstwo.
GROW ACADEMY zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku możliwości
zorganizowania zastępstwa. Uczestnicy powiadamiani są o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości
SMS. W przypadku odwołania zajęć przez GROW ACADEMY wpłata za jeden trening zostanie
przeniesiona na kolejny miesiąc.
§ 6. BEZPIECZEŃSTWO
Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora.
Instruktorzy biorą odpowiedzialność za uczestników zajęć tylko w godzinach treningu danej grupy.
Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek odebrać dziecko punktualnie po zakończeniu zajęć. Po
zakończeniu zajęć dzieci samodzielnie opuszczają salę i są odbierane w poczekalni lub przed
budynkiem.
Zapisując się na zajęcia w GROW ACADEMY uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz
kondycji fizycznej. GROW ACADEMY nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie. Przypominamy o konieczności zgłaszania
trenerowi przed zajęciami jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia, samopoczucia uczestnika,

czy niedawno przebytych kontuzji. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do pełnego skupienia oraz
wykonywania poleceń trenera.
Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko uczestnicy z danej grupy, uczestnicy
odrabiający zajęcia oraz instruktor. O wpuszczeniu innych osób decyduje instruktor.
Przed wejściem na salę uczestnicy mają obowiązek zmiany obuwia na sportowe, z jasną podeszwą
(obuwie przeznaczone do używania tylko na salach ćwiczeń). W przypadku braku odpowiedniego
obuwia instruktor ma prawo nie dopuścić uczestnika do udziału w zajęciach. W takim przypadku
opłata za zajęcia nie jest zwracana.
Ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu ćwiczeń na zajęciach akrobatyki uczestnicy mają
obowiązek związywania włosów i zakładania skarpetek antypoślizgowych.
GROW ACADEMY informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia
miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i
zabierać takowe ze sobą na salę, 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 na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie,
gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę),
mimo zaleceń ze strony GROW ACADEMY. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie
znajomości i akceptacji regulaminu.
Osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, których zachowanie będzie regularnie przeszkadzało
innym kursantom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu GROW ACADEMY mogą
zostać usunięci z listy uczestników zajęć.
GROW ACADEMY informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia
Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik 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.
§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej
GROW ACADEMY (m.in. filmów, opisów i zdjęć) oraz w mediach elektronicznych, w których GROW
ACADEMY posiada konto, bez pisemnej zgody Właściciela GROW ACADEMY.
Układy choreograficzne prezentowane podczas zajęć przez instruktorów GROW ACADEMY objęte są
ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Uczestnicy nie są uprawnieni do nagrywania lub rejestrowania w inny sposób przebiegu zajęć, chyba
że uzyskają uprzednią zgodę instruktora GROW ACADEMY prowadzącego dany kurs.
GROW ACADEMY informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa.
Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów
bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon
itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy.
Rejestrowany jest jedynie teren holu na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami.
Codzienna praca GROW ACADEMY nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to

działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz
zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa
Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć 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. Na prośbę uczestnika
zajęć każdorazowo GROW ACADEMY usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie.
Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. GROW
ACADEMY. 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.
Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki
dźwiękowej z pobytu na terenie GROW ACADEMY bez zgody organu odpowiedzialnego za takie
zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie GROW ACADEMY 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.
§ 8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Teren GROW ACADEMY jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest
miejscem ogólnodostępnym. Na terenie GROW ACADEMY znajdować się mogą tylko określone osoby,
w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu GROW ACADEMY.
Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie
poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy instruktorów lub administracji będzie
skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania.
Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali
godzinowej stawki względem dziennego obrotu placówki, jako zadośćuczynienie za zakłócanie
poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
GROW ACADEMY informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania ze sprzętu
znajdującego się na jego terenie. Zajęcia prowadzone w klubie, są zajęciami technicznymi, opartymi o
konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
GROW ACADEMY nie oferuje Uczestnikom ćwiczeń z wykorzystaniem muzyki na zajęciach. Obecność
muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik deklaruje, że muzyka lub
jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część
pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik taką deklarację składa,
podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
Instruktor w GROW ACADEMY prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach
połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i
taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana

to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy
nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres
występujący podczas prezentacji przed grupą.
Uczestnik albo jego opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne
powstałe w wyniku swego działania / działania dziecka, na które narazi GROW ACADEMY. W
kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.10.2020.
Treść Regulaminu, a także jego zmian, dostępna jest na stronie www.growacademy.pl.
Zmiany Regulaminu i cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich
zmian.
§ 9 Dane osobowe
W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są
przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://growacademy.pl/polityka-prywatnosci
§ 10 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 Umowy.
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, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb
nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania
umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką 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 umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była
świadczona.
5. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Uczestnikowi
niezwłocznie po reorganizacji placówki 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 placówka 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.
8. Uczestnik wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia
Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

§ 11 Obostrzenia związane z COVID-19
Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące
przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi GROW ACADEMY 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) GROW ACADEMY Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny
w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady
bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://growacademy.pl/procedurybezpieczenstwa
c) Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia,
wspomnianego w pkt a.
d) Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego
powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf
wygasa i traci moc.

§ 12 - Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem
się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.
1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r. jest przeznaczony
wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych,
zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie
1.
b. Grow Academy zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi
spełnia wymogi opisane w punkcie 1 w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub
innego potwierdzenia stanu faktycznego
c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN /
wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi
powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy
celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.

2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług
udostępnianiu 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".
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W treningach mogą uczestniczyć osoby, które zapisały się wcześniej na zajęcia i wypełniły
ankietę zdrowotną.
Należy zdezynfekować ręce środkiem na bazie alkoholu znajdującym się przy wejściu na
schody (dotyczy wszystkich osób, które wchodzą na schody / udają się na salę ćwiczeń)
Zaleca się, aby Kursanci przychodzili na zajęcia przebrani w strój do zajęć i ograniczali ilość
przynoszonych rzeczy (ułatwi to sprawne wyjście po zajęciach).
Kursanci przebywający w pomieszczeniach Grow Academy, tj. korytarz, sale do ćwiczeń,
łazienki proszeni są o utrzymywanie bezpiecznego dystansu (1,5 – 2m) od innych osób.
Każdy uczestnik zajęć przynosi swoją wodę, polecamy używanie charakterystycznych
bidonów na wodę, żeby uniknąć pomyłki. Wody w butelkach muszą być podpisane imieniem
dziecka.
Wszystkie sprawy organizacyjne załatwiamy telefonicznie (502 451 601) lub mailowo
(kontakt@growacademy.pl ). Jeżeli chcą Państwo porozmawiać z trenerem, to prosimy o
wcześniejszy kontakt i umówienie się na spotkanie, ponieważ ograniczamy ilość osób
obecnych na terenie budynku Grow Academy.
Zalecamy płatność przelewem na konto podane na stronie www.growacademy.pl/cennik .
Jeżeli zdecydują się Państwo na płatność gotówką, to prosimy o wcześniejsze przygotowanie
dokładnej kwoty podanej w sms, bez konieczności wydawania reszty (najlepiej, żeby płatność
została przekazana przez uczestnika zajęć).
Rodzice nie mogą przebywać na sali w trakcie treningu, prosimy o odbieranie starszych dzieci
na parkingu lub przed wejściem na schody. W najbliższym czasie mała poczekalnia między
salami jest wyłączona z użytku.
W przypadku zajęć akro mini / balet / zumba kids ( zajęcia dla najmłodszych dzieci ) prosimy
o dostosowanie się do zaleceń Instruktora. Dzieci będą odbierane przez rodziców na dole,
przy zejściu ze schodów ( prosimy o ustawienie się w kolejce z zachowaniem bezpiecznej
odległości ). Chcemy uniknąć nagromadzenia osób na sali / korytarzu. Dopuszczamy
możliwość odebrania dziecka bezpośrednio z sali, jednak rodzice są zobowiązani do
przestrzegania zasady dystansu społecznego (2m.) i dostosowania się do zaleceń Instruktora
– będzie zastosowana kolejność odbioru dzieci i ograniczenie ilości osób przebywających w
jednym czasie na korytarzu.
Na zajęciach tanecznych obowiązuje bezwzględny obowiązek zmiany obuwia na sportowe,
które jest używane wyłącznie na salach ćwiczeń.
Na salę taneczną można wejść 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć.
Na zajęciach akrobatycznych trenujemy w skarpetkach ( ze względów bezpieczeństwa
zalecane skarpetki antypoślizgowe, nie ma możliwości trenowania na boso ), włosy muszą
być związane, zalecane są legginsy osłaniające nogi, przed wejściem na salę ręce muszą być
zdezynfekowane.
Przed wejściem na salę akrobatyczną należy poczekać na dole na wyjście poprzedniej grupy
oraz zakończenie dezynfekcji sprzętu akrobatycznego (grupa zostanie zaproszona przez
trenera ).
Dezynfekcja rąk / dokładne umycie rąk jest konieczne po każdorazowym skorzystaniu z
toalety.






Po zakończonym treningu należy bezzwłocznie opuścić salę i umożliwić pracownikom
przewietrzenie oraz dezynfekcję sali, a następnie możliwie szybko opuścić budynek.
Kursant lub Instruktor, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby podczas zajęć,
zostanie bezzwłocznie od nich odsunięty i poproszony o jak najszybsze udanie się
transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
Wszystkie karnety zakupione w marcu 2020 i niewykorzystane ze względu na zamknięcie
Grow Academy będą możliwe do zrealizowania od dnia 8.06 do końca grudnia 2020 roku.

