Informatie/Reglement Dansstudio Yo!
Contact en algemene informatie
•

De danslessen van Dansstudio Yo! gaan door in ‘OC De Ketel’ te Diest (Diestersteenweg 237,
3293 Kaggevinne) en in Bekkevoort (Struikstraat 5, 3460 Assent).

•

Je kan ons steeds bereiken via mail info@dansstudioyo.be, via onze facebook-pagina
‘Dansstudio Yo!’ of via telefoon (indien dringend) 0472768118.

•

Elk lid wordt jaarlijks verzekerd bij ‘Danssport Vlaanderen’. Met deze degelijke
sportverzekering ben je verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de
dansactiviteiten en voor lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten, en tijdens de
reisweg heen en terug.

•

Yo! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies van waardevolle spullen

•

Verloren voorwerpen zullen wij bewaren. Indien er iets verloren gaat kan er best contact
opgenomen worden met de dansschool via mail.

•

Houdt het overal netjes: in de danszaal en op de toiletten

•

Lessen met te weinig inschrijvingen (min. 8 personen) kunnen geannuleerd worden. Het
betaalde lidgeld wordt terugbetaald. Er is geen enkele andere schadevergoeding mogelijk

•

Per les worden maximaal 25 dansers toegestaan

•

Onze lessen lopen doorheen het ganse schooljaar (tot +/- eind mei), buiten de grote
schoolvakanties (herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie). Ook tijdens nationale feestdagen
zullen de danslessen niet doorgaan. Wil je zeker weten of het dansles is? Neem dan een kijkje
op onze kalender via de website.

•

Bij ziekte van onze docenten proberen we eerst evenwaardige vervanging te zoeken. Als we
dit niet kunnen vinden, zullen de lessen afgelast en achteraf ingehaald worden. We proberen
steeds iedereen op tijd te verwittigen van wijzigingen (via mail, sms of Facebook)

•

Houdt onze social media kanalen in de gaten voor evenementen, kampen of wijzigingen in
het lessenrooster. Ben je online niet zo actief? Kom dan even melden dat je liefst op een
andere manier op de hoogte gehouden wordt. Wij proberen hiermee rekening te houden. Is
je e-mailadres (of andere gegevens) onlang veranderd of wil je dat er meerdere emailadressen op de hoogte worden gehouden? Laat het ons zeker weten

•

Leden van Dansstudio Yo! en hun ouders geven hun akkoord voor het publiceren van
beeldmateriaal (vb. foto’s op onze website en Facebook)

•

Nuttige en opbouwende ideeën van de dansers of de ouders is welkom. We zullen hier in de
mate van het mogelijke rekening proberen mee te houden.

•

Dansstudio Yo! is in het geval van overmacht niet genoodzaakt om lessen in te halen of
terug te betalen.

Vragen of informatie? Mail info@dansstudioyo.be

Inschrijvingen
•

De eerste les is een steeds een gratis proefles. Daarna moet de inschrijving vervolledigd
worden via onze site en voor aanvang van de 2de les het lesgeld betaald zijn, anders kan de
danser geweigerd worden tot de danslessen. De betaling zal altijd via overschrijving
gebeuren na het ontvangen van een bevestigingsmail.

•

Er wordt geen lidgeld terugbetaald wanneer dansers stoppen doorheen het dansjaar

Afspraken binnen de dansles
•

Draag sport- of dansschoenen tijdens de danslessen. In de moderne lessen dans je op blote
voeten of met teenpats.

•

Draag gemakkelijke dansbare, sportieve kledij. Een jeansbroek of kleedje is bijvoorbeeld niet
praktisch. Wanneer je komt dansen raden wij aan de haren bij elkaar te doen.

•

Drink voldoende en neem een flesje water of sportdrank mee in de zaal. Je drankje kan je
langs de kant zetten. Eten mag je niet in de danszalen. Ook kauwgom is verboden

•

Heb je een blessure of heb je ergens pijn voor of tijdens de dansles? Kom het meteen zeggen
aan de dansdocenten. Enkel indien zij dit weten, kunnen ze er rekening mee houden

•

Je kan gerust naar de vooruitgang van onze dansers komen kijken. Kom daarom tijdens de
laatste 5 min van de dansles gerust even binnen in de danszaal. Het is niet de bedoeling dat
ouders of kennissen tijdens de volledige dansles aanwezig blijven. Dit zou zorgen voor
afleiding van de dansers en de verrassing van onze choreografieën willen we liever tot op ons
jaarlijks optreden houden. Gelieve deze regel te respecteren.

•

Onze docenten steken veel tijd en energie in de voorbereiding van hun lessen. De lessen en
choreografieën zijn dan ook eigendom van de docenten. Wanneer we merken dat onze
lessen elders door andere personen in danslessen gebruikt worden, kunnen we beslissen om
hen uit de dansschool uit te sluiten. Wil je echter onze choreo’s graag gebruiken voor een
schoolfeest of iets dergelijks, vraag het gerust! Wij vragen ook om de lessen niet zomaar te
filmen. Wil je toch graag filmen om te oefenen? Kom het dan voor de les even vragen aan de
docent en zet de filmpjes zeker niet online op Facebook, Youtube... Anders zijn onze
docenten de rechten over hun choreografieën kwijt

•

De dansers en ouders hebben respect voor de lesgevers en het materiaal in de dansschool

•

Dansers dienen 5 à 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Zo kunnen alle
lessen stipt beginnen en tijdig stoppen

•

Kauwgom tijdens de dansles is ten strengste verboden

Vragen of informatie? Mail info@dansstudioyo.be

