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REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG   
Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza Pz. 76 Studio Taneczne Akcent 

§ 1   

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Organizatorem zajęć nauki tańca oraz właścicielem strony internetowej www.studioakcent.pl, jest Beata Mysińska, 
prowadząca niepubliczną placówkę oświatowo – wychowawczą nr ew. 76 Pz., Studio Taneczne Akcent, Beata 
Mysińska ul. Pawlaczyka 1 m 70, 02 – 790 Warszawa, NIP 951 135 25 90 (dalej: „Organizator”). Placówka posiada 
swój statut, który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. 

2. Przedmiotem działalności Organizatora, zgodnie ze statutem placówki, jest kształcenie dzieci młodzieży z zakresu 
tańca; upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez ruch i taniec; kształtowanie i 
rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie praktycznych i teoretycznych zajęć;  
organizowanie imprez prezentujących osiągnięcia uczniów;  uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach; 
współpraca z instytucjami kultury; organizowanie letnich i zimowych warsztatów artystycznych; współpraca ze 
szkołami publicznymi i niepublicznymi. Ponadto, Organizator może prowadzić także zajęcia taneczne dla dorosłych.  

3. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w zajęciach nauki tańca i akrobatyki oraz pozostałe kwestie 
związane z realizacją zajęć. 

4. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież uczęszczający do niepublicznej placówki oświatowo wychowawczej 
Studio Taneczne Akcent oraz dorośli (dalej: „Uczestnik”). Zawrzeć umowę i stosować się do niniejszego Regulaminu 
może pełnoletni Uczestnik lub rodzic / opiekun / inna osoba upoważniona do działania w imieniu niepełnoletniego 
lub pełnoletniego Uczestnika (dalej: „Klient”).  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta 
będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks 
cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności 
postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

§ 2 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 

1. Zajęcia nauki tańca odbywają się regularnie w zorganizowanych grupach, zgodnie z obowiązującym grafikiem. 

2. Zajęcia organizowane są co do zasady stacjonarnie w lokalizacjach podanych w obowiązującym grafiku. W 
wyjątkowych okolicznościach określonych w regulaminach Organizatora zajęcia mogą być prowadzone online lub 
w trybie mieszanym (stacjonarnie i online) 

3. W celu zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych usług, jak i maksymalnego bezpieczeństwa 
Uczestników zajęć, Organizator prowadzi listy obecności Uczestników zajęć. 

4. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. W celu rezerwacji miejsca w danej grupie należy dokonać zapisu na 
adres studioakcent@outlook.com oraz opłacić zajęcia przed ich rozpoczęciem. Opłacenie zajęć jest równoznaczne 
z zawarciem umowy. 

5. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przypisanie Uczestnika do danej grupy, której zajęcia odbywają się 
zgodnie z opublikowanym grafikiem zajęć oraz wypełnienie przez Klienta formularza zgłoszeniowego zawierającego 
dane kontaktowe, zgody i oświadczenia oraz zbiór informacji praktycznych związanych z uczęszczaniem na zajęcia. 
Formularz zostanie udostępniony Uczestnikom / Klientom przez Organizatora najpóźniej na pierwszych zajęciach. 
Wypełniony formularz musi zostać przekazany Organizatorowi najpóźniej na kolejnych zajęciach.  

6. W celu najlepszej realizacji usług przez Organizatora oraz z uwagi na usprawnienie komunikacji pomiędzy stronami, 
zaleca się, aby Klienci dodali do kontaktów adres e-mail Organizatora: studioakcent@hotmail.com oraz 
studioakcent@outlook.com oraz aby w sytuacji zmiany danych kontaktowych, Klienci niezwłocznie poinformowali 
o tym Organizatora. 
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7. Zaleca się, aby Klienci regularnie sprawdzali informacje dostępne na stronie internetowej www.studioakcent.pl 
lub/oraz wiadomości przesyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub/oraz przesłane wiadomości SMS na 
podany przez Klienta numer telefonu. Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej oraz/ lub przesyła na 
podane adresy e-mail  oraz/lub przesyła na  podane numery telefonu wiadomości SMS informacje dotyczące w 
szczególności zmian w zakresie terminu, miejsca zajęć, informacje związane występami, udziałem w konkursach i 
turniejach, informacje o obozach i półkoloniach oraz inne związane z bieżącą działalnością Organizatora.  

8. Zajęcia organizowane są na terenie placówek, których adresy dostępne są na:   http://www.studioakcent.pl/plan-
zajec/. Każdy z obiektów wymienionych na http://www.studioakcent.pl/plan-zajec/ ma swój wewnętrzny 
regulamin, w tym posiada także unormowania w zakresie przepisów bhp, przeciwpożarowych oraz ogólnie 
pojętego bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, regulaminy są aktami 
normującymi stosunki wewnętrzne instytucji, które je ustanowiły, dlatego korzystający z tych obiektów są 
zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania powyższych regulaminów podczas przebywania na terenie tych 
obiektów, o ile normy te nie są w sprzeczności z przepisami powszechnie obowiązującymi. Zaleca się, aby 
korzystający z wyżej wymienionych obiektów zapoznali się z wewnętrznymi regulaminami tych placówek. 

§ 3 

BEZPIECZEŃSTWO  

1. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik / Klient powinien uzupełnić oświadczenia o stanie zdrowia i braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach. Mając na względzie zdrowie i dobre samopoczucie Uczestników zajęć, 
Uczestnicy / Klienci powinni uzupełniać oświadczenia w tym zakresie zgodnie z prawdą oraz w przypadku 
jakiejkolwiek zmian stanu zdrowia, w szczególności istotnej ze względu na realizowane podczas zajęć aktywności, 
Uczestnicy / Klienci powinni dokonać pisemnej aktualizacji informacji/danych zawartych w oświadczeniach, o 
których mowa w niniejszym punkcie. 

2. Organizator informuje Klienta o warunkach panujących w danym obiekcie, o rodzaju i intensywności ćwiczeń oraz 
o pozostałych kwestiach związanych z organizacją i przebiegiem zajęć w celu weryfikacji przez Klienta, czy stan 
zdrowia Uczestnika, w szczególności małoletniego Uczestnika, pozwala na uczestnictwo w zajęciach. 

3. Informacje o których mowa powyżej Organizator udostępnia na swojej stronie internetowej 
(http://studioakcent.pl/informacje-praktyczne/) oraz na życzenie Klienta poprzez wiadomość e-mail lub 
telefonicznie. Zaleca się, aby Klienci w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie zajęć, skontaktowali się 
z Organizatorem. 

4. Organizator nie przeprowadza badań medycznych w zakresie zdrowia Uczestnika i braku przeciwwskazań do 
uczestniczenia w regularnych zajęciach tanecznych, dlatego zaleca się, aby Uczestnicy, w szczególności rodzice lub 
opiekunowie prawni małoletnich Uczestników, we własnym zakresie przed rozpoczęciem zajęć skonsultowali się z 
właściwym lekarzem. 

5. Organizator zapewnia kadrę instruktorów, którzy czuwają nad  bezpieczeństwem Uczestników zajęć. Obecność 
instruktorów nie zwalnia Uczestników od zachowania zasad elementarnej ostrożności oraz przestrzegania 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny. 

6. Uczestnik powinien poinformować instruktora o złym samopoczuciu, kontuzji, problemach zdrowotnych 
uniemożliwiających bezpieczny udział w zajęciach lub zagrażających bezpieczeństwu pozostałych członków grupy.  

7. Podczas zajęć na sali gimnastycznej mogą przebywać jedynie Uczestnicy zajęć wraz z instruktorem. 

8. Organizator nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy, którzy chcą być 
ubezpieczeni na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć, powinni wykupić stosowne ubezpieczenie we 
własnym zakresie. 

9. Zgodnie z art. 426 oraz art. 427 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi 
odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Do naprawienia szkody wyrządzonej przez osobę, której z powodu wieku 
albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, obowiązana jest ta osoba, która z mocy ustawy 
lub umowy zobowiązana jest do  nadzoru nad tą osobą. 

10. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania praw i godności pracowników oraz innych Uczestników zajęć 
tanecznych. 
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11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznych regulaminów obowiązujących na terenie placówek, 
gdzie odbywają się zajęcia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz do zachowania czystości i poszanowania 
mienia. 

12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń wydawanych przez instruktora. Szczegółowe informacje w 
zakresie odpowiedniego przygotowania Uczestnika do zajęć, obowiązującego stroju oraz pozostałe kwestie 
praktyczne są zawarte na stronie internetowej Organizatora (w szczególności http://studioakcent.pl/informacje-
praktyczne/). Na życzenie Klienta, Organizator udzieli wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zakresu i 
warunków świadczenia usług. 

13. Zaleca się, aby Uczestnicy zajęć nie przynosili i nie pozostawiali przedmiotów wartościowych na terenie placówki 
np. laptopów, telefonów komórkowych, tabletów itp. 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Organizator świadczy usługi polegające na prowadzaniu zajęć nauki tańca odpłatnie w określonych grupach 
zajęciowych. 

2. Do uczestnictwa w zajęciach uprawnione są jedynie osoby zapisane przez Organizatora do danej grupy zajęciowej, 
które uiściły opłatę za zajęcia w danej grupie.  

3. Wysokość opłat za zajęcia jest określona w cenniku dostępnym na stronie internetowej Organizatora 
(http://studioakcent.pl/cennik/).  

4. Klient może wnieść opłatę w systemie miesięcznym (karnet) lub przez wykupienie wejścia jednorazowego.  

5. Wniesienie opłaty w systemie miesięcznym tj. nabycie imiennego karnetu upoważnia do uczestnictwa danego 
Uczestnika w określonej grupie zajęciowej, która została wskazana przez Klienta podczas zapisu do grupy. 

6. Cena karnetu miesięcznego jest podawana na http://studioakcent.pl/cennik/. Wykupienie karnetu miesięcznego 
uprawnia Uczestnika do wstępu na wszystkie zajęcia danej grupy zgodnie z obowiązującym grafikiem w danym 
miesiącu kalendarzowym. W przypadku dołączenia nowego Uczestnika (tj. osoby niebędącej wcześniej 
Uczestnikiem zajęć Organizatora) do grupy zajęciowej w trakcie miesiąca, cena karnetu jest obniżana odpowiednio 
o ilość zajęć, które już się odbyły. Pozostali Uczestnicy dołączające w trakcie miesiąca i nieposiadające karnetu 
miesięcznego dla danej grupy wykupują zajęcia pojedyncze.  

7. Z uwagi na ograniczoną liczbę Uczestników mogących przynależeć do danej grupy zajęciowej, pierwszeństwo do 
rezerwacji miejsca i udziału w zajęciach danej grupy mają Uczestnicy z wykupionym karnetem miesięcznym. Zajęcia 
pojedyncze mogą zostać wykupione tylko w przypadku, gdy w danej grupie są dostępne miejsca. 

8. Zamiast karnetu miesięcznego Klient może wykupić wybraną przez siebie ilość zajęć w danym miesiącu, w cenie 
pojedynczych zajęć poza karnetem, z zastrzeżeniem pkt. 7. Koszt pojedynczych zajęć (tzn. poza karnetem 
miesięcznym) jest określony w cenniku dostępnym na stronie internetowej Organizatora 
http://studioakcent.pl/cennik/).   

9. Klient może dokonywać płatności w następujący sposób: 

a. Przelewem na rachunek bankowy Organizatora (preferowana forma płatności), 

b. Gotówką do rąk Organizatora. 

10. Płatność należy dokonać na następujący rachunek bankowy ING BANK ŚLĄSKI 17 1050 1025 1000 0022 7558 1565. 
Studio Taneczne Akcent, ul. Pawlaczyka 1 m. 70, 02 – 790 Warszawa.  

11. W tytule przelewu należy podać następujących dane: imię i nazwisko Uczestnika zajęć, miesiąc (w przypadku 
karnetu) lub ilość zajęć (w przypadku zakupu pojedynczych zajęć) za które jest uiszczana opłata, grupę i lokalizację.  

12. W sytuacji uiszczania opłaty za więcej niż jednego Uczestnika lub za różne okresy / tytuły, należy dokonać 
oddzielnych przelewów, zgodnie z zasadą: opłata za 1 Uczestnika / tytuł – 1 przelew. 

13. Wpłaty należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu (karnet) lub przed zajęciami (wejście 
pojedyncze). 
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14. Cennik jest okresowo aktualizowany przez Organizatora. Wszelkie aktualizacje cennika będą udostępniane 
Klientom z wyprzedzeniem 14 dni. Zmiana cennika nie dotyczy umów (tj. wykupionych karnetów miesięcznych / 
zajęć pojedynczych) już zawartych. 

15. Cennik oraz pozostałe informacje o usługach świadczonych przez Organizatora prezentowane na stronach 
internetowych www.studioakcent.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego - stanowią 
zaproszenie do zawarcia umowy. 

16. Ewentualne zwroty dokonywane są w terminie 14 dni od zawnioskowania o zwrot na adres 
studioakcent@outlook.com. Zwroty dokonywane są na to samo konto, z którego dokonano płatności, chyba że 
Klient wskaże inaczej.  

§ 5 

NIEOBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH 

1. W przypadku dłuższej (tj. jedne zajęcia więcej niż połowa zajęć dostępnych w ramach danej grupy w danym 
miesiącu), usprawiedliwionej (tj. choroba, kontuzja) i udokumentowanej nieobecności na zajęciach danej grupy 
zajęciowej, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator zapewnia rozliczenie indywidualne. Warunkiem 
dokonania takiego rozliczenia jest poinformowanie Organizatora pisemnie na adres studioakcent@outlook.com lub 
telefonicznie o takiej nieobecności przed rozpoczęciem zajęć. Rozliczenie indywidualne polega na przeniesieniu 
niewykorzystanych zajęć na kolejny miesiąc lub w przypadku braku zamiaru kontynuacji nauki w placówce 
Organizatora, na dokonaniu stosownego rozliczenia zgodnie z kosztami poniesionymi przez Organizatora oraz z tym 
w jakiej części świadczenie zostało zrealizowane.  

2. W sytuacji gdy Uczestnik, z powodu przyczyn leżących po stronie Uczestnika (innych niż wymieniona w pkt. 1), nie 
Uczestniczył w zajęciach, zwrot wpłaty za zajęcia na których Uczestnik był nieobecny nie będzie dokonywany ani 
zajęcia te nie będą przenoszone do odrobienia na kolejne miesiące. Organizacja zajęć nauki tańca / akrobatyki w 
dedykowanych grupach zajęciowych jest usługą świadczoną przez Organizatora i oznacza to, że przygotowanie 
każdych zajęć generuje konieczność ponoszenia stałych kosztów przez Organizatora i pozostawanie przez niego w 
gotowości do wykonania świadczenia. Opłacając karnet miesięczny, Uczestnik wykupuje dostęp do zajęć 
organizowanych w konkretnej grupie. Warunkiem utworzenia grupy jest zebranie się minimalnej ilości 
Uczestników, a wykupienie karnetu pozwala Organizatorowi podjąć decyzję o utworzeniu bądź kontynuacji zajęć w 
danej grupie. Ponadto, z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w danej grupie, każdy zapisany Uczestnik zmniejsza 
pulę dostępnych miejsc w tej grupie. Powyższe, w świetle obowiązujących przepisów, oznacza, że świadczenie ze 
strony Organizatora zostało spełnione, a tym samym koszty zostały poniesione, stąd nieskorzystanie ze świadczenia 
przez Uczestnika nie upoważnia do zwrotu wpłaty w tym zakresie. 

3. W celu usprawnienia organizacji zajęć, Klient w miarę możliwości, powinien zgłosić nieobecność Uczestnika / swoją 
na zajęciach na adres studioakcent@outlook.com lub telefonicznie.  

4. W przypadku rezygnacji z zajęć, Klient powinien przesłać informację mailową o odstąpieniu na adres 
studioakcent@outlook.com.  

§ 6 

ZMIANY WARUNKÓW UMOWY Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE ORGANIATORA 

1. Po uprzednim poinformowaniu Klienta, Organizator może zmienić termin lub miejsce zajęć na inne niż wynikające 
z przypisanej grupy.  

2. W przypadku niezrealizowania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Organizator zobowiązuje się do 
zapewnienia zajęć w innym terminie lub w innym obiekcie.  

3. O przewidywanych zmianach Organizator zobowiązuje się poinformować Uczestników / Klientów niezwłocznie 
poprzez udostępnienie informacji na stronie internetowej Organizatora lub/ oraz poprzez wysłanie wiadomości e-
mail na adres Klienta lub/ oraz przesłanie na wskazany przez Klienta numer telefonu wiadomości SMS. 

4. W przypadku zmiany miejsca lub terminu zajęć leżących po stronie Organizatora, Klient może bez podawania 
przyczyn odstąpić od umowy i zrezygnować z dalszego uczestniczenia w zajęciach. W takich sytuacjach Organizator 
zwróci Klientowi kwotę za wszystkie niezrealizowane jeszcze zajęcia, jeśli jakakolwiek kwota została uiszczona. 
Rozliczenie kwoty za zajęcia, o których mowa powyżej, następuje zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym 
regulaminie oraz przepisami powszechnie obowiązującymi. 
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§ 7 

ZMIANY WARUNKÓW UMOWY W WYNIKU SIŁY WYŻSZEJ 

1. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych wyjątkowych okoliczności powstałych w trakcie trwania umowy 
(tj. wykupiony karnet miesięczny lub wejście pojedyncze), niezależnych od Organizatora, uniemożliwiających 
prowadzenie zajęć stacjonarnych w danej lokalizacji, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zajęć 
online lub / i  do zawieszenia i odrobienia zajęć w późniejszym terminie, po ustaniu ww. przyczyn. 

2. Organizator może także zaproponować przeprowadzanie zajęć w innej lokalizacji. W takim przypadku stosuje się 
odpowiednio zasady określone w §6. 

3. W przypadku braku możliwości zorganizowania zajęć przez Organizatora w sposób określony w pkt. 1 i 2, 
Organizator dokona zwrotu wpłaconych kwot, za zajęcia, które się nie odbyły z przyczyn niezależnych od 
Organizatora.  

§ 8 

DANE OSOBOWE 

1. Podane w zgłoszeniu Uczestnika dane osobowe będą przetwarzane przez kierownika niepublicznej placówki 
oświatowo – wychowawczej Studio Taneczne Akcent- Beatę Mysińską, ul. Pawlaczyka 1 m 70, 02-790 Warszawa 
NIP 951 135 25 90, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) przez Administratora w 
rozumieniu RODO wyłącznie w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Administratorem 
danych osobowych jest Beata Mysińska. 

2. Klient podaje dane osobowe - swoje / Uczestnika - potrzebne do realizacji usług  przez  Organizatora dobrowolnie. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, może być ona wycofana w 
dowolnym momencie. 

3. Organizator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Klientów danych osobowych Klientów / małoletnich 
Uczestników przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich 
wykorzystaniem. 

4. Klient / Uczestnik mają prawo wglądu oraz modyfikacji podanych danych, dostępu do swoich danych, mogą je 
również sprostować, żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, skorzystać z uprawnienia do złożenia 
wobec Organizatora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego 
administratora danych. W celu realizacji tych uprawnień Uczestnik / Klient może skontaktować się z Organizatorem 
wysyłając e-mail. 

5. Więcej praktycznych informacji Uczestnicy zajęć mogą otrzymać od Administratora – osobiście lub na podany adres 
korespondencyjny (w tym e-mail) oraz w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z Art. 13 RODO) 
udostępnianej każdemu Klientowi. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez 
administratora należy kontaktować się pod adresem studioakcent@outlook.com.  

6. Wobec naruszeń przepisów o naruszaniu danych osobowych, osobom, których dane dotyczą przysługuje skarga do 
odpowiedniego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

§ 9 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu realizacji usług Klienci mogą zgłaszać na piśmie na adres 
studioakcent@outlook.com niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia będącego 
podstawą reklamacji.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać ́imię,̨ nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Klienta podany przy 
zapisie na zajęcia oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się 
Organizatora.  

3. Reklamacje rozpatrywane będą ̨pisemnie w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. 
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§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie 
przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Dokonane czynności lub 
zdarzenia, które miały miejsce w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą interpretowane 
zgodnie z jego postanowieniami. Udzielenie informacji w przedmiocie planowanych zmian regulaminu nastąpi w 
sposób wymagany przez przepisy obowiązującego prawa. 

2. Klient, który nie zgadza się na wprowadzone zmiany może odstąpić od umowy i tym samym zrezygnować z dalszego 
uczestnictwa w zajęciach.  

3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Klientem rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy zgodnie  z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Klienci mogą kontaktować się z Organizatorem w następujący sposób:  

a. telefon: 607 138 802 

b. e-mail: studioakcent@outlook.com 

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego 
na stronie Organizatora (http://studioakcent.pl/cennik/).  

6. Nazwa strony internetowej www.studioakcent.pl oraz wszelkie materiały na niej się znajdujące stanowią przedmiot 
prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Organizatora 
jest zabronione. 

7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku. 


