
Szanowny Gościu… 

I. REGULAMIN OGÓLNY 

1. Na terenie obiektu Dance4you znajdują się: 

a) dwie sale taneczno-fitnesowe 

b) dwie szatnie 

c) dwie toalety 

d) recepcja z poczekalnią 

2. Osoby wchodzące na teren obiektu są zobowiązane zapoznać się i przestrzegać niniejszego 

regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług Dance4you. Korzystanie z usług 

Dance4you jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

3. Godziny udostępnienia obiektu Dance4you i poszczególnych aktywności Dance4you 

określone są w aktualnej ofercie. W przypadku organizowania imprez sportowych godziny 

udostępnienia obiektu Dance4you mogą ulec zmianie, a informacja w tym zakresie zostanie 

udostępniona z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej i w recepcji Dance4you. 

4. Każdy, kto ma zamiar skorzystać z usług Dance4you zobowiązany jest zgłosić się do 

recepcji w celu otrzymania wejściówki lub karnetu. 

5. W uzasadnionych przypadkach obsługa Dance4you  ma prawo odmówić prawa wstępu 

osobie posiadającej karnet wejścia na teren obiektu Dance4you, której zachowanie sugeruje 

pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. 

6. Za usługi Dance4you możliwe jest dokonywanie płatności gotówką . 

7. W celu uzyskania faktury VAT za zakupione usługi należy zgłosić wniosek w recepcji 

Dance4you wraz z danymi nabywcy usługi, numerem NIP i otrzymanym paragonem 

najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania paragonu. Przy braku paragonu fiskalnego nie ma 

możliwości spełnienia żądania nabywcy usługi i wystawienia faktury VAT w miejsce 

paragonu. 

8. Każdy korzystający z usług Dance4you zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie 

przyjętych zasad czystości i porządku na terenie obiektu Dance4you. 



9. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz: palenia tytoniu i spożywania napojów 

alkoholowych, oraz środków odurzających i dopingujących, wnoszenia opakowań szklanych, 

ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, plakatowania, pozostawiania 

ulotek reklamowych , akwizycji, wprowadzania zwierząt, wstępu osób pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających, niszczenia obiektu Dance4you, jego wyposażenia  

10. Do sterowania urządzeniami elektronicznymi, RTV, AGD zainstalowanymi w obiekcie 

upoważniona jest wyłącznie obsługa Dance4you. 

11. Osoby naruszające porządek, postanowienia niniejszego regulaminu oraz innych 

regulaminów obowiązujących w Dance4you oraz instrukcji użytkowania 

poszczególnych urządzeń, niestosujące się do zaleceń obsługi Dance4you mogą zostać 

poproszone o opuszczenie obiektu Dance4you i nie przysługuje im zwrot pieniędzy za 

zakupioną usługę.  

12. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek 

uszczerbku na zdrowiu w trakcie korzystania z usług Dance4you, osobom znajdującym się w 

chwili zdarzenia pod wpływem alkoholu lub jakichkolwiek środków odurzających nie 

przysługuje odszkodowanie. 

13.Karnety fitness i taneczne są ważne przez 5 tyg , karnety open ważne są 1 miesiąc od daty 

zakupienia. Niewykorzystanie usługi w terminie ważności karnetu powoduje utratę usług w 

tej części, klient nie ma prawa żądać za nie zwrotu pieniędzy. Osoby chcące skorzystać ze 

zniżek/promocji w cenie usług oferowanych przez Dance4you zobowiązane są okazać 

obsłudze recepcji  dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania ze zniżki/promocji 

w chwili dokonywania zakupu usługi  

14. Administratorem danych osobowych jest Dance4you Będzin z siedzibą w Będzinie , ul. 
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Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w RODO-

Rozporządzenie 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 -  Zobacz 

szczegóły w Polityce Prywatności  

15. Wszelkie skargi i reklamacje prosimy zgłaszać w recepcji Dance4you. Skargi i reklamacje 

będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Informacja o sposobie rozpatrzenia 

reklamacji udostępniona zostanie w recepcji Dance4you lub w inny sposób wskazany przez 

składającego skargę w jej treści.  



16. Zmiany w niniejszym regulaminie będą dokonywane poprzez ich zamieszczenie na 

stronie www i udostępnienie w recepcji Dance4you 

17. Za niszczenie obiektu Dance4you, niszczenie bądź zagubienie wyposażenia obiektu 

korzystający zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości równowartości 

wyrządzonej szkody. 

18. Obsługa Dance4you nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na 

terenie obiektu pieniądze oraz przedmioty wartościowe. Na terenie obiektu nie prowadzi się 

depozytu. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel obiektu 

można odebrać w recepcji (do 1 tygodnia od daty pozostawienia). 

19. Za zgubienie karnetu wejścia Dance4you nie ponosi odpowiedzialności 

20. Sale Dance4you są ubezpieczone. Ubezpieczycielem jest PZU. Dance4you nie odpowiada 

za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania 

urządzeń oraz poleceń obsługi Dance4you. 

21. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających 

miejsce na terenie obiektu Dance4you należy poinformować: 501100735 , Policję – tel. 997  

22. Zawieszenie terminu obowiązywania karnetu lub przedłużenie terminu karnetu jest 

możliwe tylko w wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego 

wniosku,  po uzyskaniu zgody Dance4you. 

23. Każdy użytkownik sali fitness zobowiązany jest do używania ręcznika i okrywania nim 

maty w sali fitness. 

24. Zabrania się wykorzystywania przyrządów do ćwiczeń w sposób niezgodny z ich 

przeznaczeniem. 

25. Korzystający powinien używać takich obciążeń i sprzętu nad którymi jest w stanie 

samodzielnie użytkować.  

26. Korzystający po zakończonych ćwiczeniach powinien odkładać sprzęt i przyrządy do 

ćwiczeń na swoje wyznaczone miejsce. 

27. Osoby korzystające z usług Dance4you  wykonują ćwiczenia fizyczne na własną 

odpowiedzialność, po samodzielnym i świadomym ustaleniu we własnym zakresie czy nie 

posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w 



zajęciach na własną odpowiedzialność. Korzystający nie mogą mieć roszczeń wobec 

Dance4you z tytułu doznania uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w związku z 

korzystaniem usług w obiekcie, jeśli do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia doszło w 

związku z ich stanem sprawności fizycznej lub stanem zdrowia. Przed podjęciem aktywności 

fizycznej zaleca się poddanie kontrolnym badaniom lekarskim. 

28. Na terenie sal fitness, obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe zmienne z czystą 

podeszwą (inne od tego w którym klient przyszedł).  

29. Na terenie sal fitness obowiązuje zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej , toreb , paczek, 

które należy pozostawić w szatni. 

30. Dance4you zastrzega sobie prawo do zmiany w obowiązującym grafiku. 

31. Nabyte w trakcie zajęć skaleczenia, urazy , kontuzje i inne problemy zdrowotne należy 

zgłosić trenerowi. 

32. NA obiekcie Dance4you istnieje możliwość wejścia z własnym trenerem po 

wcześniejszym uzgodnieniem tego z Właścicielem bądź osobą upoważnioną   

Z wyrazami szacunku Zespół Dance4you 

 


