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REGLEMENT REGULIERE DANSLESSEN
•

Mocht een docent verhinderd zijn proberen
we altijd vervanging te regelen. Bij 3 of meer
uitgevallen lessen per seizoen heeft men recht
op gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
Dit wordt dan aan het eind van het seizoen
berekend. M.U.V. een epidemieën of andere
onoverkoombare dingen waar wij als bedrijf geen
invloed op hebben.

•

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

•

Wanneer u of uw kind halverwege de termijn
stopt is restitutie van het lesgeld ook niet
mogelijk. U kunt in december afmelden voor
periode 2 tijdens het dansseizoen.

•

Er kunnen nog enkele extra kledingstukken
nodig zijn i.v.m. een bepaald thema. Mijn
doel is om de tijdens de demonstraties of
jaarlijkse dansvoorstelling per groep één
geheel te creëren. Vandaar bovenstaand
kledingvoorschrift.

•

Mocht er iets zijn wat u als ouder(s)/verzorger(s)
wilt melden, graag voor of na de les.

•

Graag een flesje water tijdens de lessen i.p.v.
zoete/frisdranken.

•

Minimaal 10 minuten voor aanvang van de les
aanwezig.

•

Indien er bij een les maar 3 of minder leden
aanwezig zijn dan gaat de les niet door.

•

Andere lessen wachten op de gang totdat de
voorgaande les is afgelopen.

•

“Lisa Lotte dance and events” stelt zich niet
aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of
verlies van goederen.

•

•

Het dragen van sportkleding is verplicht.

•

Het dragen van schone sportschoenen is
verplicht.

•

Het lesgeld dient aan het begin van iedere
betalingstermijn overgemaakt te worden.

Ouders mogen alleen bij een proefles aanwezig
zijn tijdens de les. Voor alle lessen geldt:
- geen spijkerbroeken
- geen rokjes
- geen sieraden
- haren uit het gezicht
- voor of na de les naar het toilet
- geen etenswaren meenemen, een flesje 		
water is wel toegestaan

•

•

Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les
geven.

•

Tijdens de jaarlijkse dansvoorstelling en
eventuele demonstraties tijdens het seizoen zijn
onderstaande kledingstukken verplicht:
- Zwarte schoenen
- Zwarte broek
- Zwart topje
- Wit topje

Wanneer u bij ons lid bent en het
inschrijfformulier heeft ingevuld via de website
gaan wij er van uit dat u akkoord gaat over
het feit dat wij uw gegevens gebruiken om
les informatie aan u door te sturen en in
noodgevallen of korte nieuwtjes u telefonisch
kunnen bereiken. Uw gegevens worden
opgeslagen op een vergrendelde externe harde
schijf. Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw
gegevens.
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REGLEMENT REGULIERE DANSLESSEN
•

Deelname aan de lessen betekent een akkoord
aangaan met deze voorwaarden.

•

Wanneer u hiermee niet akkoord gaat kunt u
helaas niet deelnemen aan de lessen.

BEELDMATERIAAL
• Tijdens de lessen kunnen er foto’s en filmpjes
worden gemaakt. Dit beeldmateriaal kan gebruikt
worden als reclamemateriaal op Facebook,
Instagram, flyers en onze website. Wanneer u
hier geen toestemming voorgeeft dient u uw
bezwaar op de mail te zetten. Zonder schriftelijk
bezwaar geeft u ons toestemming om foto’s en
filmpjes te plaatsen op onze socialmedia kanalen.
•

Tijdens demonstraties en optredens worden
er foto’s en filmpjes gemaakt van de
choreografieën. Wegens de privacywetgeving
willen wij onszelf indekken en daarom hebben
wij de volgende regel. Wanneer uw kind niet op
socialmedia geplaatst mag worden, kan uw kind
helaas niet mee doen met demonstraties en
optredens. Dans is een vorm van kunst en wordt
geuit door op een podium te staan. Wij kunnen
daarom niet voorkomen dat er foto’s en filmpjes
van de dansjes worden gemaakt. Wij respecteren
uw keuze als u niet wilt dat uw kind op Social
Media geplaatst mag worden. Maar dit is dan
een consequentie omdat wij andere kinderen
uit de groep wel foto’s en filmpjes van het
eindresultaat gunnen. Daarnaast wordt het voor
ons, zonder beeldmateriaal, erg lastig om wat wij
doen te promoten. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig
om met het beeldmateriaal wat wij hebben. Voor
ieder optreden zal dit punt als reminder in de
infobrieven staan.

