REGLEMENT D-FUTURE
VASTE TRAINING
Maandag van 18:00-19:30 @ Sporthal de Tienvoet in
Heinenoord.

REGELS
• Iedere les aanwezig, max. 3 lessen per dans
seizoen verhinderd.

EXTRA TRAININGEN
Extra trainingen worden gepland in het weekend en
worden op tijd gecommuniceerd.

•

Iedere les gemotiveerd (1 team.. 1 taak!)

•

D-Future is geen vervangende les. Naast
D-Future training is het verplicht om nog
minimaal 1 reguliere les te volgen.

•

Naast de reguliere kledingvoorschriften zullen
er extra kosten bij komen voor demokleding. De
kleding sets die we zullen dragen stem ik met
jullie af tijdens het seizoen.

•

Tijdens demonstraties, optredens of wedstrijden
is aanwezigheid verplicht.Mits je een gegronde
reden hebt om niet aanwezig te zijn (in overleg
met mij).

•

Streven naar ontwikkeling en verbetering.

•

Het reguliere reglement is ook voor het D-Future
van toepassing.

•

Het is verplicht om voor de eerste les van het
seizoen bovenstaande items aan te schaffen.

KOSTEN
€6,50 per vaste training. Incl. gebruik
wedstrijdkleding, inschrijfgeld wedstrijden en extra
trainingen.
EXTRA LES
Naast het demoteam moet je minimaal 1 reguliere
les volgen per week.
In welk dorp dat is maakt niet uit.
D-Future training + 1 extra les = geen korting
D-Future training + 2 extra lessen = 1 euro korting op
beide reguliere lessen.
WEDSTRIJDEN
Dit wedstrijdteam danst ongeveer 3 tot 5
wedstrijden in een seizoen.
De wedstrijddatums worden aan het begin van het
seizoen z.s.m. doorgegeven.
Wanneer je in dit team danst is meedoen aan alle
opgegeven wedstrijden verplicht.
KLEDINGVOORSCHRIFTEN
Sneakers: Nike air force 1 white & zwarte highwaist
Trainingstights .

AUDITIE
Aan het eind van ieder seizoen moet je opnieuw
auditie doen om je plekje voor het volgende seizoen
te behouden. Wanneer je te oud wordt voor deze
groep kun je auditie doen voor D-Upgrade.
Bij gebrek aan motivatie, inzet en aanwezigheid
kun je ook tijdens het seizoen uit D-Future worden
gezet. Restitutie van het betaalde lesgeld is dan niet
mogelijk.

