
 

 
 

            ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 
1. Regulamin określa zasady korzystania z Sali baletowej w NDK. 

2. Jego celem jest zapewnienie sprawnej i bezpiecznej pracy uczestników 

3. Sala baletowa zlokalizowana jest w budynku Nowogardzkiego Domu Kultury; Pl. Wolności 7; 72 – 200 Nowogard.  

 

 

           ROZDZIAŁ II 

ZASADY UCZESTNICTWA 

  

1. Przed skorzystaniem z sali baletowej (dotyczy Sali 4, 24 oraz sceny) należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.  

2. Użytkownikiem sali baletowej mogą być:  

a) grupy działające w Nowogardzkim Domu Kultury, wyłącznie pod opieką instruktora,  

b) grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,  

c) grupy zorganizowane pod opieką instruktora,  

3. Korzystanie z sali baletowej może odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora NDK zgodnie z harmonogramem rezerwacji.  

4. Wszelkie zajęcia i treningi na sali baletowej mogą odbywać się wyłącznie pod opieką instruktora.  

5. Do korzystania z sali baletowej i jej urządzeń uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika.  

6. Wszystkich korzystających z sali baletowej obowiązuje strój i obuwie sportowe z białą podeszwą (lub inną nie pozostawiającą śladów  

i rys).   

7. Osoby ćwiczące w ramach zajęć prowadzonych na sali baletowej powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, 

celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia o wzmożonym wysiłku fizycznym. Klienci bez powyższych badań 

ćwiczą na własną odpowiedzialność.  

8. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne lub korekcyjne są zobowiązane do poinformowania instruktora lub prowadzącego zajęc ia 

o rodzaju schorzenia.  

9. Za obsługę sprzętu audio odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.  

10. W sali baletowej obowiązuje bezwzględny zakaz: żucia gumy, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach, spożywania 

napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia papierosów, ćwiczenia pod wpływem tych środków.  

11. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny 

jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.   

 

 

            ROZDZIAŁ III 

               POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

1. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie sali baletowej oraz w szatniach NDK nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność 

 w wysokości 100% wartości szkody.  

3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych  

w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów – NDK nie ponosi odpowiedzialności.  

 

ROZDZIAŁ IV 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich ochroną, uczestnicy zajęć lub opiekunowie prawni mają możliwość zapoznania 

się z klauzulą informacyjną określającą zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa z tym związane, zamieszczoną na stronie 

internetowej www.ndk.pl  w zakładce „Ochrona danych osobowych”. 
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