Huisreglement & Privacy
Elk lid van onze dansschool kent het reglement.
Door in te schrijven ga je automatisch akkoord met dit reglement.
Algemene afspraken
• In onze dansschool is er aandacht voor elk danser.
De docenten zorgen ervoor dat elke danser voldoende kansen krijgt.
• Wees op tijd uit respect voor de docent en de andere dansers. Te laat toekomen kan
storend zijn.
Ben je te vroeg en is er nog een vorige groep aanwezig, wacht in de gang.
• Indien je door omstandigheden niet naar een les kan komen, gelieve dit op voorhand
mee te delen aan de docent of via mail of messenger.
Kledij
•
•
•
•
•
•
•

Draag de juiste danskledij en aangepaste schoenen. Dwz comfortabele en sportieve
kledij.
Onze kleuters dragen geen rokjes (inkijk) maar een legging of sportief broekje, een Tshirt (eventueel trui) en dansen op blote voetjes of turnpantoffels
Lange haren worden steeds bij elkaar gebonden door middel van een elastiek en
haarspeldjes zodat het gezicht vrij en steeds zichtbaar is
Er wordt niet gegeten in de danszaal. Water mag worden meegenomen.
Geen kauwgom in de danszaal.
Ouders, grootouders, vrienden… worden NIET toegelaten in de lessen. Dit werkt te
storend voor de dansers.
Er zal op regelmatige basis een open lesdag gehouden zodat u de prestaties van
zoon/dochter kan bewonderen.

Verzekering
Dansstudio District is verzekerd voor lichamelijke ongevallen.
• De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen tijdens de les, tijdens voorstellingen/
en de (kortste) weg van huis naar en van de danslessen. De leden komen
ook onmiddellijk binnen in de gang/danszaal en blijven niet wachten/spelen/
praten buiten de locaties. Dansstudio District is niet aansprakelijk voor gebeurlijke
ongevallen.
• De dansschool is niet verantwoordelijk voor schade, verlies of diefstal van kledij en
persoonlijke bezittingen. Gelieve waardevolle spullen dan ook thuis te laten.
• Indien je je blesseert tijdens de les, laat dit altijd weten aan de aanwezige
docent voor je naar huis gaat. De docent geeft dan een formulier mee om door een
dokter te laten invullen voor de verzekering.
Lidgeld
Lidgeld is persoonlijk en niet overdraagbaar
• Lidgelden worden in principe nooit terugbetaald.
• Het betaalde lidgeld wordt enkel terugbetaald bij langdurige ziekte of ongeval en dit
vanaf een periode van 2 maanden (aansluitend). Hierbij vragen wij steeds een
doktersattest binnen te brengen ter staving.
• Ingeschreven leden zijn automatisch lid bij Danssport Vlaanderen.
• Bij sommige mutualiteiten kan men een tussenkomst in het lidgeld vragen.
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Vraag een document bij uw mutualiteit en laat het door ons invullen.
Er mag altijd een proefles gevolgd worden alvorens definitief in te schrijven.

Communicatie
• De communicatie tussen de dansschool/docenten en dansers verloopt voornamelijk
via mail en/of via facebook.
• Raadpleeg regelmatig deze communicatiekanalen zodat je op de hoogte blijft.
Bezorg ons je correct mailadres.
• Het lessenrooster vind je op de website van de dansschool.
• Ook inschrijven doe je via de website of via Facebook.
Privacy
Wij voldoen aan de GDPR-regels en bijgevolg is het ten strengste verboden om zelf beeld-,
video- en fotomateriaal van de dansers te maken. De leden kunnen tijdens de danslessen
door het bestuur of de docenten gefotografeerd of gefilmd worden.
Deze foto’s/video’s worden soms gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend in te stemmen, tenzij ze ons
uitdrukkelijk meedelen dat ze dit niet wensen.
Bij inschrijving vragen we persoonlijke gegevens: deze worden intern bijgehouden voor onze
administratie. We respecteren je privacy, verkopen de gegevens niet door en sturen geen
spam!
Alle informatie op deze pagina is voorbehouden aan fouten en wijzigingen!
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