HUISREGLEMENT 2020 – 2021
Om misverstanden en discussies te voorkomen en het voor iedereen leuk te
houden, is het nodig dat er afspraken worden gemaakt.
Inschrijvingen:


Bij de start van het dansseizoen is er 1 gratis proefles.



Lidgeld kan via overschrijving of in de dansschool contant vereffend worden. Bij nietbetaling na de 4e dansles wordt een opleg van 10€ aangerekend. Voor deze
regelingen wordt bij overschrijving de datum van storting op de rekening van de vzw
in beschouwing genomen. Bij contante betaling, de dag zelf.



Verzekering is in het lidgeld inbegrepen.



Een deel van je lidgeld kan terugbetaald worden via het ziekenfonds. Gelieve
hiervoor het betreffende formulier aan de dansstudio te bezorgen.



Bij onvoldoende inschrijvingen voor bepaalde lessen behoudt de dansstudio zich het
recht om lessen niet in te richten.



Er is geen teruggave van het inschrijvingsgeld mogelijk, enige uitzondering:
langdurig medische ziekte met doktersattest.
Lessen, voorstellingen en optredens:



De docenten beginnen graag op tijd. Minstens een 10-tal minuten vooraf aanwezig
zijn is een aanrader.



Geen gebruik van GSM of andere communicatietoestellen tijdens de les.



Rookverbod in het volledige danscomplex.



Ouders en sympathisanten hebben geen toegang tot de danszaal/vloer tijdens de
lessen. Voor hen is een lounge voorzien boven de dansvloer.



Filmen en fotograferen van de lessen is niet toegestaan zonder toestemming van de
lesgever. (Nieuwe privacy wetgeving)



Er wordt geen beeldmateriaal op sociale media geplaatst zonder toestemming van de
lesgever.



Eten en kauwgom is in de danszaal verboden, kan wel in de kleedkamer of lounge



Indien je je blesseert tijdens de dansles, laat altijd iets weten aan de aanwezige
lesgever voor je naar huis gaat.



Ieder jaar wordt er een optreden georganiseerd. Alle dansers worden geacht om deel
te nemen aan onze dansvoorstelling.



Indien een les niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte van
de docent) wordt er een vervanger voorzien/ oplossing gezocht. Indien dit – in
uitzonderlijke omstandigheden – toch niet zou lukken, word je hiervan persoonlijk op
de hoogte gebracht. (Mail, sms, Facebook, …)

Kledij


Danskledij is verplicht (geen jeansbroeken, rokjes of kleedjes), dansen gaat veel
gemakkelijker in comfortabele kledij. Schoeisel met zwarte zolen, welke die afgeven
op de dansvloer zijn ten strengste verboden.



Gelieve propere dansschoenen mee te brengen om te dragen tijdens de lessen,
dansen doe je niet in je dagdagelijkse schoenen/buitenschoeisel.
Algemeen



De danser dient het huisreglement in acht te nemen en respecteert zijn collegadanser, de docenten en het bestuur. Onbehoorlijk gedrag wordt niet getolereerd en
kan leiden, bij meermaals herhaling, tot uitsluiting van de lessen/activiteiten en
toegang tot de dansschool.



Het huisreglement hangt uit in het danscomplex.



U houdt het volledige complex inclusief toiletten schoon, en gooit vuilnis in de
vuilnisbakken.



U hebt respect voor de infrastructuur van de dansschool.



In onze dansschool is er aandacht voor elke danser, talent of niet. Daarom zorgt de
lesgever ervoor dat elke danser voldoende kansen krijgt naargelang zijn
mogelijkheden.



Dansers die te vroeg zijn kunnen wachten IN STILTE in de kleedkamer of de lounge
maar storen de les die bezig is niet.



Ouders in de lounge worden ook gehoord in de danszaal, gelieve hier rekening mee
te houden zodat de les niet gestoord wordt.



Alle cursussen en choreografieën zijn eigendom van Dansstudio Timeless vzw.



Dansstudio Timeless vzw is niet aansprakelijk voor diefstal of schade/ongevallen
veroorzaakt door derden (medeleerlingen, bezoekers, …) in de studio en op de
parking. Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar de les.





Verloren voorwerpen worden ruime tijd bewaard in een mand in de
dansstudio.



Het huisreglement is niet limitatief en wordt aangepast indien nodig.

Door in te schrijven gaat u ermee akkoord dat er tijdens de danslessen, kampen en
evenementen foto’s/video’s genomen worden door iemand van de organisatie van de
dansers en gepubliceerd mogen worden op onze sociale media (Facebook,
Instagram, website). Deze kunnen ook gebruikt worden voor promotionele
doeleinden. Wenst u dit niet dan kunt u zich wenden naar het bestuur/dansleerkracht.

Voor meer info inzake onze lessen contacteer ons via 0496/20 28 70
– info@dansstudiotimeless.be

