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REGULAMIN SZKOŁY STEPOWANIA TIP TAP 

FORMY ZAJĘĆ I ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą TIP TAP, dostępne są wyłącznie za pośrednictwem 
formularza dostępnego na stronie internetowej www.tiptap.pl. 

2. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a 
osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną za 
zgodą przepisane do innej grupy. 

3. TIP TAP zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy w następujących przypadkach: 

a. brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia, 

b. zmniejszenie się liczby uczestników w takich trakcie trwania zajęć, a połączenie grup, o którym mowa 
w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku – w przypadkach nastąpi proporcjonalny zwrot 
wniesionej opłaty. 

4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora TIP TAP ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego 
w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie. 

5. TIP TAP ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy do innej sali tanecznej. 

6. W sytuacjach losowych TIP TAP ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym 
terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część 
opłaty zostanie przez TIP TAP zaliczona na poczet innych zajęć. 

7. W przypadku długotrwałej trwającej powyżej 1 miesiąca kalendarzowego przeszkody zgłoszonej na piśmie, 
uniemożliwiającej uczestnictwo w zajęciach, może dokonać przesunięcia wniesionej opłaty na poczet 
kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w kolejnych okresach miesięcznych po ustaniu wskazanej 
przeszkody, lub dokonać zwrotu wniesionej opłaty, co w każdym z podanych przypadków jest 
uprawnieniem, a nie zobowiązaniem. 

8. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez TIP TAP jest równoznaczna z przyjęciem do 
wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
Dz. U. 2018 poz. 1000. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych. 

9. Uczestnikami zajęć organizowanych przez TIP TAP mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały 
niniejszy regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na 
stronie www.tiptap.pl. 

10. Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Zobowiązane są 
opuścić salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. W przypadku dzieci, za których 
zajęcia opłata nie jest uregulowana, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora, ale nie 
uczestniczą w zajęciach. Po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia. 

11. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. 

12. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć Instruktor ma prawo do niewpuszczania na salę taneczną osób 
spóźniających się. 

13. TIP TAP ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny 
sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia. Uczestnicy zajęć do 13 roku życia zostają wykluczeni z 
udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora. 

14. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Za szkody, w tym powstałe 
w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora, odpowiedzialność ponosi Uczestnik 
lub jego opiekun prawny. 

15. Osoby przebywające na terenie TIP TAP zobowiązane są do przestrzegania ogólnych zasad BHP i Ppoż 
oraz poleceń przedstawicieli TIP TAP. 
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PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA  

1. Płatność za zajęcia jest dokonywana na zasadzie płatności miesięcznych, zgodnie  
z obowiązującym kalendarzem. Opłata powinna być uregulowana za dany miesiąc z góry, zgodnie z 
cennikiem dostępnym na stronie www.tiptap.pl do 5 dnia każdego miesiąca. 

2. Płatność za zajęcia jest wnoszona w systemie karnetów. Każdy wykupiony karnet jest imienny i dotyczy 
jednej osoby. Jest przypisany do konkretnie wybranej grupy i obejmuje konkretny miesiąc, w ilości 
odpowiadającej wybranemu pakietowi. W przypadku płatności za pojedyncze zajęcia, opłatę należy wnieść 
przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.  

3. Uczestnik ma możliwość wyboru zajęć pojedynczych albo pakietu zajęć jednego spośród poniższych: 

a. karnet miesięczny Basic Tap - zajęcia 1 raz w tygodniu, 

b. karnet miesięczny Comfort Tap - zajęcia 2 razy w tygodniu, 

c. karnet miesięczny Flex Tap  - zajęcia 3 razy w tygodniu, 

d. karnet miesięczny Fun Tap  - zajęcia 4 razy w tygodniu, 

e. karnet miesięczny Crazy Tap  - zajęcia 5 razy w tygodniu, 

f. zajęcia pojedyncze. 

4. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu nie ma możliwości modyfikowania go poprzez 
zmniejszenie liczby zajęć i odstępowania lub wykorzystywania przez osoby trzecie. 

5. W trakcie obowiązywania wykupionego pakietu jest możliwości zwiększenie liczby zajęć z tygodniowym 
wyprzedzeniem, po wcześniejszym sprawdzeniu miejsca w wybranej Grupie.  

6. Uczestnik może zrezygnować lub zawiesić udział w Kursie z miesięcznym wyprzedzeniem 
(np. w styczniu zgłaszana jest rezygnacja czy zawieszenie obowiązująca od marca).  

7. Wszystkie zmiany uczestnik musi dokonać samodzielnie poprzez logowanie w bazie danych.  

8. Aktualna oferta zniżek obowiązujących w TIP TAP jest dostępna na stronie internetowej: www.tiptap.pl a 
poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.  

9. Zniżka jest naliczana tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej i jednoczesnej płatności za więcej niż 
jedną osobę. 

10. Opłaty w TIP TAP wnoszone w formie przelewu na konto bankowe.  
Numer konta bankowego: 
50 1020 5558 1111 1635 9710 0037 
Bank Inteligo 
TIP TAP Anna Kołakowska 
W tytule przelewu proszę wpisać „miesiąc - Imię i Nazwisko” 

11. W przypadku długotrwałej niedyspozycji na zajęciach, uczestnik zobowiązany jest powiadomić 
kierownictwo TIP TAP, które odpowiednio się ustosunkuje do przesunięcie lub zwrotu opłaty.  

12. W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe. 

13. TIP TAP ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć (terminu, miejsca i Instruktora grupy). Jeśli zmiany 
takie uniemożliwiają uczestnikowi kontynuację zajęć, TIP TAP zwraca niewykorzystaną część opłaty. 

14. W przypadkach określonych w regulaminie, kiedy uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za 
niewykorzystane zajęcia, zwroty są dokonywane przez TIP TAP w terminie 14 dni roboczych, na numer 
konta wysłany na adres e-mail: anula@tiptap.pl. 

LEKCJE INDYWIDUALNE 

1. Istnieje możliwość wykupienia lekcji indywidualnych pojedynczo lub w pakietach, a aktualny cennik lekcji 
indywidualnych jest dostępny na stronie www.tiptap.pl. 

2. Uczestnik wykupując lekcję/pakiet lekcji indywidualnych może wybrać konkretnego instruktora, z którym 
decyduje się odbyć lekcje. 
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3. Lekcje indywidualne można umawiać telefonicznie pod numerem +48 693 27 33 79 lub email: 
anula@tiptap.pl. 

4. W przypadku wykupienia pakietu lekcji, uczestnik ma możliwość zmiany instruktora w dowolnym 
momencie, ale z ewentualną dopłatą adekwatnie do ilości lekcji pozostałych do zrealizowania z danego 
pakietu. 

5. Uczestnicy decydujący się na wykupienie pakietu lekcji indywidualnych proszeni są o przemyślaną decyzję, 
gdyż od momentu wykupienia pakietu nie ma możliwości rezygnacji z niego i otrzymania wpłaconych 
pieniędzy za niewykorzystane lekcje. 

6. W przypadku wykupienia pakietu lekcji indywidualnych należy przestrzegać terminu jego ważności. W 
przypadku niewykorzystania wszystkich wykupionych w pakiecie lekcji, w terminie ważności pakietu, 
lekcje te wygasają, bez możliwości zwrotu lub tzw. „odrobienia“. 

7. W wyjątkowych przypadkach takich, jak choroba instruktora, TIP TAP zobowiązuje się skontaktować z 
uczestnikiem niezwłocznie i może zaproponować uczestnikowi odbycie lekcji z innym instruktorem. 
Uczestnik ma prawo nie skorzystać z takiej propozycji i wówczas lekcja odbędzie się w innym terminie. W 
przypadku, gdy taka sytuacja spowoduje wygaśnięcie karnetu, termin jego ważności jest odpowiednio 
przedłużany. 

8. Terminy lekcji indywidualnych są ustalane z uczestnikiem w zależności od dyspozycyjności wybranego 
instruktora oraz dostępności sal tanecznych w TIP TAP. 

9. Karnety na lekcje indywidualne są imienne i udział w tych lekcjach może brać jedynie osoba, na którą taki 
karnet jest wystawiony. 

10. Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie lekcji jest możliwe jedynie w przypadku zgłoszenia takiej 
potrzeby nie później, niż 24 godziny przed planowaną lekcją. Zgłoszenia można dokonywać na adres email: 
anula@tiptap.pl lub telefonicznie. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, nawet, jeśli uczestnik nie 
pojawi się na lekcji, opłata za taką lekcję jest należna, tak, jakby lekcja się odbyła. 

11. W przypadku spóźnienia się uczestnika na lekcję, żadne warunki nie ulegają zmianie, a lekcja kończą się 
zgodnie z planem. 

ADMINISTRACJA ZAJĘĆ 

1. ANNA KOŁAKOWSKA TIP TAP, ul. Niewielka 29a lok. 59, 00-713 Warszawa, NIP: 
5213435954,REGON: 360054014, prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W ramach działalności TIP TAP organizuje i oferuje kursy tańca oraz pochodne inicjatywy, których 
aktualna lista dostępna jest na stronie www.tiptap.pl. 

3. Administratorem danych osobowych jest TIP TAP a uczestnik zajęć wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez TIP TAP dla celów związanych z organizacją zajęć.  

4. Uczestnik zajęć ma prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, 
zmiany lub usunięcia. 

5. Zabrania się wykorzystywania i rozpowszechniania materiałów przekazywanych na zajęciach lub 
dostępnych na stronie internetowej www.tiptap.pl bez pisemnej zgody umocowanego przedstawiciela TIP 
TAP. 

6. TIP TAP zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem Uczestników 
zajęć, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i 
reklamowych, w tym przez umieszczenie tych materiałów na stronie internetowej www.tiptap.pl na stronie 
Facebook, Instagram oraz na stronie YouTube, zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

7. Osoby, które rażąco nie przestrzegają Regulaminu TIP TAP mogą zostać skreślone z listy Uczestników 
zajęć. Skreślenie uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć, bez prawa zwrotu wniesionych przez 
Uczestnika opłat. 

8. Uczestnicy zajęć narażeni są na większe niż poza kursem natężeniem i głośnością dźwięku. 
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9. TIP TAP nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi 
odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć. 

10. TIP TAP nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków i zachęca do ubezpieczenia we 
własnym zakresie. 

11. Zapisując się na zajęcia w TIP TAP uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji 
fizycznej, nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć. 

12. Pracownicy TIP TAP sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie 
na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń (np. w szatniach) 
odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie. 

13. W przypadku ewentualnej kradzieży mienia należącego do Uczestnika zajęć, powinien on lub jego opiekun 
prawny poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce. 

14. Odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez Uczestnika zajęć ponosi on osobiście lub jego opiekun 
prawny. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody 
Instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w 
wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik. 

15. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub 
jego prawny opiekun. 

16. W przypadkach losowych zdarzeń dotyczących uczestnika, lecz przez niego niezawinionych, a 
uniemożliwiających mu lub utrudniających w znacznym stopniu wykonanie umowy z TIP TAP na 
warunkach określonych niniejszym regulaminem, istnieje możliwość odstępstwa od regulaminu TIP TAP o 
czym decyduje indywidualnie i każdorazowo dyrektor studia TIP TAP. Zwrot opłaty za niewykorzystane 
zajęcia może być dokonany, ale z uwzględnieniem ilości zajęć do/od dnia mailowego zgłoszenia rezygnacji 
oraz z uwzględnieniem kosztów, jakie TIP TAP poniósł dla zorganizowania danych zajęć. W takiej sytuacji 
osoba zainteresowana powinna skontaktować się e-mail: anula@tiptap.pl 

17. Wszelkie reklamacje uczestnicy zajęć winni zgłaszać do właścicielki TIP TAP drogą mailową na adres: 
anula@tiptap.pl w terminie 14 dni roboczych od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę 
reklamacji z opis zdarzenia. 

18. Regulamin jest dostępny na stronie www.tiptap.pl. 

19. TIP TAP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie w formie pisemnej, stosownym 
aneksem i ogłoszenia ich każdorazowo na stronie internetowej www.tiptap.pl. 

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje dyrektor Studia TIP TAP i 
rozpatruje je każdorazowo indywidualnie na prośbę pisemną uczestnika. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

1. Wszystkie osoby korzystające z zajęć o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz rodzice i 
opiekunowie Uczestników, zobowiązują się zapoznać i stosować Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
24 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dostępnego 
na stronie www.gov.pl. 

2. Uczestnik zajęć oraz opiekun prawny/rodzic nieletniego Uczestnika zajęć ponosi pełną odpowiedzialność za 
nieprzestrzeganie zobowiązań wskazanych w ust. 1. 

3. Uczestnik lub opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia kierownictwa TIP 
TAP o złym stanie zdrowia uczestnika zajęć, na wypadek wystąpienia ewentualnego zakażenia Covid-19. 

SŁOWNIK POJĘĆ: 

Cennik – aktualne ceny zajęć tanecznych prowadzonych w TIP TAP dostępne na stronie internetowej 
www.tiptap.pl 

TIP TAP – TIP TAP Anna Kołakowska 

Instruktor – osoba prowadząca zajęcia taneczne grupowe lub indywidualne w TIP TAP  

mailto:anula@tiptap.pl
http://www.gov.pl/
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Oferta – aktualnie lista kursów i zajęć dodatkowych dostępna na stronie internetowej www.tiptap.pl 

Regulamin – niniejszy dokument zwany regulaminem regulujący warunki uczestnictwa oraz zasad płatności w 
TIP TAP  

Sala taneczna – sala na której odbywają się zajęcia taneczne grupowe lub lekcje indywidualne 

Uczestnik / Uczestnik zajęć – osoba dobrowolnie biorąca udział w zajęciach tanecznych grupowych lub 
indywidualnych opłaconych i prowadzonych w TIP TAP 

 

Zatwierdzam, 

Anna Kołakowska 

 


