Reglement NO MERCY DANCETEAM
Als danser van NO MERCY trakteren we je graag op heel wat leuks. Op kwalitatieve danslessen door
pedagogisch verantwoorde dansdocenten, exclusieve wedstrijden in binnen- en buitenland, leuke
dansevents, en ga zo maar door. En we vinden het fantastisch dat jij actief deelneemt!
Natuurlijk willen we graag de sfeer erin houden. Daarom vinden we het belangrijk om enkele
basisregels en informatie op te sommen. Volg je ze niet? Dan zijn we genoodzaakt je hierover aan te
spreken. En doe je dit vaker, dan kunnen hieruit zelfs consequenties voortkomen. Natuurlijk hopen
we dat het zo ver niet komt… En dat je vooral veel plezier beleeft en ervaring opdoet voor je
danscarrière!
•

Je bent als danser ingeschreven bij NO MERCY wanneer het inschrijvingsgeld betaald is. Dit
dient betaald te worden voor aanvang van de eerste les. Tarieven van onze danslessen zijn
steeds terug te vinden op onze site. Inclusief: danslessen, inschrijvingsgeld wedstrijden,
T-shirt van de dansschool en verzekering. Exclusief: uniform en vervoer naar wedstrijden.

•

Als danser van NO MERCY krijg je de kans om 1 extra les naar keuze (recreatief) GRATIS te
volgen bij Dansstudio Yo! Wil je graag nog andere lessen volgen bij onze dansstudio? Dan
kost dit per recreatieve les extra 80 euro/jaar. Wij raden de dansers van NO MERCY sterk aan
om extra danslessen te volgen omdat je ook hier heel wat ervaring kan opdoen in
verschillende stijlen.

•

Onze lessen worden gegeven in ‘OC De Ketel’ te Diest (Diestersteenweg 237, 3293
Kaggevinne) en in Bekkevoort (Struikstraat 5, 3460 Assent).

•

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.

•

Ben je lid van NO MERCY, dan ga je er mee akkoord elke week de lessen bij te wonen. Bij
afwezigheid verwachten wij dan ook een ziektebriefje van jou te ontvangen. 3 maal
ongewettigd afwezig betekend dat we jouw lidmaatschap kunnen intrekken. Kan je toch
niet komen omwille van ziekte of andere aanvaardbare omstandigheden: laat het tijdig
weten aan je dansdocent. Bij een blessure kan je uiteraard wel aanwezig zijn om te kijken.
Neem daarna ook zelf initiatief om de gemiste les in te halen. Uiteraard mag je ook hulp aan
de docenten vragen!

•

Wanneer je danser bij NO MERCY bent, dans je ALLE wedstrijden mee. Wanneer er toch een
probleem zou zijn verwachten wij dat we dit minstens 1 maand op voorhand kunnen
bespreken. Je zegt geen wedstrijden op de laatste moment af. Hiermee straf je het hele team
en de coaches. Je kan hierdoor ook een schorsing voor de volgende wedstrijd krijgen.

•

De lessen starten (tenzij anders meegedeeld door de docent) steeds op het afgesproken uur.
Er wordt verwacht dat je steeds minimum 5 minuten op voorhand aanwezig bent. Het is ook
noodzakelijk dat je de lessen volledig bijwoont.

•

Tijdens deze dansles draag je sportieve kledij zonder accessoires die jezelf of je danscollega’s
kunnen pijn doen. Voor het hiphop gedeelte draag je stevige dansschoenen.

•

Wees respectvol, we zijn een team en steunen elkaar dan ook voor de volle 100%!

•

Tijdens de lessen houden we de zaal proper.

•

Draag gemakkelijke dansbare kledij. Een jeansbroek is bijvoorbeeld niet praktisch. Je mag
ook steeds knielappen meenemen voor wanneer er grondwerk gegeven wordt in de lessen.
Wij raden ook steeds een lange broek of legging aan zodat er geen problemen zijn wanneer
je grondwerk aan moet leren.

•

Ouders/voogden van de jongeren gaan ermee akkoord minstens 2 keer per jaar mee te rijden
naar wedstrijden (boetes opgelopen tijdens deze ritten worden niet vergoed door NO
MERCY). Wij kunnen hiervoor helaas geen bussen inlassen en rekenen dan ook op de hulp
van ouders. Meer supporters zijn natuurlijk altijd leuk!

•

Wat niet in het inschrijvingsgeld zit is de aankoop van het uniform van NO MERCY. Deze
kledij is dan ook eigendom van jezelf. Eventueel andere kledij voor optredens zal door de
dansschool aangekocht worden, maar blijft dan ook eigendom van de dansschool.

•

Indien beslist wordt een activiteit (zoals een wafelverkoop, carwash, tombola, ...) te
organiseren om extra centjes in kas te brengen voor de aankoop van bv. kledij wordt
verwacht dat de leden hier actief aan deelnemen.

•

Leden van NO MERCY en hun ouders geven hun akkoord voor het publiceren van
beeldmateriaal (vb. foto’s op onze website, Facebook, …).

•

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

Heb je een klacht, vraag of specifieke opmerking? Spreek jouw docent persoonlijk aan na de lessen of
stuur een e-mail naar info@dansstudioyo.be. Wees gerust, wij kijken alles na en bezorgen je steeds
een antwoord.

Reglement NO MERCY DANCETEAM
Ik, als danser van NO MERCY, heb deze voorwaarden gelezen en ga hiermee
akkoord.
Naam lid:
Datum:
Handtekening:

Ik, als ouder/voogd van het lid van NO MERCY, heb deze voorwaarden gelezen en
ga hiermee akkoord.
Naam lid:
Datum:
Handtekening:

