Regulamin zajęć online
1. Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie Jazz Like That (dalej “Organizator”), NIP:
679-317-3950, ul. Cegielniana 20/28, 30-404 Kraków. Zajęcia odbywają się pod
adresem: Rynek Główny 34 w Krakowie (dalej “Szkoła”)..
2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się i
zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i
marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883. W przypadku osób niepełnoletnich regulamin
dotyczy ich prawnych opiekunów.
3. W zajęciach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat (zwane dalej
“Kursantami”). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda
rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Zapisu na zajęcia można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji,
znajdującego się na stronie jazzlikethat.pl. Wypełnienie formularza nie jest
równoznaczne z przyjęciem do wybranej grupy.
5. Uczestnik biorący udział w zajęciach zobowiązuje się do nie kopiowania i nie
upubliczniania materiałów otrzymanych lub udostępnionych przez organizatora, czyli
zachowania ich wyłącznie do własnego użytku.
6. Uczestnik otrzyma dostęp do lekcji online bez możliwości pobierania plików, a
organizator gwarantuje dostęp do materiałów przez przynajmniej 30 dni od daty
publikacji.
Zapisy i opłaty
7. Przyjęcie na zajęcia następuje po dokonaniu wpłaty, którą należy uiścić w terminie
wskazanym w mailu dotyczącym płatności, wysłanym po wypełnieniu formularza
rejestracji. Kursanci mogą dokonać wpłaty poprzez tradycyjny przelew na konto
Stowarzyszenia Jazz Like That lub poprzez szybkie płatności, obsługiwane przez
system płatności internetowych Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A). Możliwe jest
również uiszczenie opłaty gotówką, w siedzibie Organizatora.
8. Informacja na temat sposobów dokonania płatności wymienionych w pkt. 7 zostaje
wysłana na konto Kursanta po wypełnieniu formularza rejestracji. Niedokonanie
wpłaty w wyznaczonym w wiadomości mailowej terminie oznacza rezygnację z kursu
i usunięcie z listy. Szkoła nie posiada terminala do przyjmowania płatności
bezgotówkowych – brak możliwości wnoszenia opłat kartą na miejscu..
9. Informacje dotyczące cen za kursy oraz aktualnych zniżek znajdują się na stronie
jazzlikethat.pl.

Rezygnacje i zwroty
10. Rezygnacja z zajęć i tym samym zwrot wpłaty za kurs jest możliwy przed
rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu
Organizator nie zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy, chyba, że zdecyduje inaczej.

11. W szczególnych przypadkach (jak np. wypadek, nagła choroba lub inne) Organizator
może zwrócić część wpłaty za zajęcia, w których Kursant nie może uczestniczyć. Te
sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
12. Jeśli zajęcia nie odbyły się z winy Organizatora, Kursant ma prawo otrzymać za nie
zwrot.
Regulacje związane z pandemią COVID-19
13. Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu lub zmianie terminu zajęć za pomocą
wiadomości telefonicznej lub mailowej oraz na profilu Facebook.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć
i organizowanych wydarzeń (np. potańcówek) oraz wykorzystania uzyskanego
materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
15. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby
promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
16. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej Jazz Like That (w tym opisów i zdjęć) bez uprzedniej zgody
Organizatora.

