
WYTYCZNE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH/RUCHOWYCH 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ TAŃCA I BALETU TUTU 

ZAPISY 

1. Obowiązuje nowy grafik zajęć dla grup w Krośnie i Borówcu 

2. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie internetowej 
www.tutu-taniec.pl zakładka „zapisz się”
liczy się kolejność zgłoszeń

3. Wprowadzamy limit uczestników zajęć:

Krosno max 10 osób w grupie; 

Borówiec max 8 osób w grupie

4. Zajęcia prowadzimy w formie tygodniowej co oznacza, że na każdy tydzień należy dokonać 
ponownego zapisu do grupy lub potwierdzić (telefonicznie/ mailowo) dalszą chęć udziału w zajęciach 
w kolejnych tygodniach. Wykupujemy wejście na dany tydzień a nie na cały miesiąc zajęć jak to było 
wcześniej.

5. W związku z wprowadzonym limitem uczestników prosimy o zgłaszanie ewentualnej nieobecności na 
zajęciach

6. Zajęcia prowadzimy w formie OPEN w podziale na grupy przedszkolne (4-6 lat), szkolne (7-12 lat)

7. Koszt zajęć wg cennika zawartego w umowie to 30 zł za każdą pojedynczą lekcję.
W przypadku udziału w większej ilości zajęć w danym tygodniu koszt będzie wynosił:
udział w dwóch lekcjach w tygodniu to koszt 55 zł/tydz, trzech lekcjach 75 zł/tydz, czterech lekcjach 95 zł/
tydz.  
W przypadku gdy w marcu została wykonana płatność za cały miesiąc i nie została ona wykorzystana w 
ramach zajęć online to w pierwszej kolejności rozliczamy tę część niewykorzystanej płatności z marca na 
poczet zajęć w czerwcu. Rozliczenie otrzymają Państwo drogą mailową.

8. Płatność przelewem na konto bankowe gwarantuje miejsce w grupie. Po dokonaniu płatności 
prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na maila tutu.taniec@gmail.com.

9. Jeśli nie zadeklarują Państwo  dalszej chęci uczestnictwa w zajęciach po otwarciu szkoły, wszelkie 
nadpłaty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni

ZASADY SANITARNE 

1. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko dzieci zdrowe, bez objawów choroby zakaźnej
2. Przed wejściem do sali należy umyć i zdezynfekować ręce
3. Dziecko na zajęcia przyprowadza jedna osoba, nie może ona przebywać w szatni podczas 
trwania zajęć. Jeśli to możliwe prosimy by dzieci przychodziły na zajęcia już przebrane
4. Rzeczy na przebranie pakujemy do jednego worka/plecaka/torby i zostawiamy w wytyczonym 
miejscu przed salą, w sali lub w szatni
5. Nie ćwiczymy w maseczkach
6. Na zajęcia przychodzimy max 5 minut przed rozpoczęciem zajęć wg ustalonego grafiku
7. Zachowujemy odległość na zajęciach
8. Sala będzie wietrzona regularnie po każdych zajęciach
9. Wszelkie ogólnodostępne miejsca będą regularnie dezynfekowane

http://www.tutu-taniec.pl
mailto:tutu.taniec@gmail.com

