Intern reglement
Inschrijvingen:
• Inschrijven gebeurt via het online inschrijvingsformulier dat ingevuld en
ondertekend afgegeven wordt aan de dansleerkracht of het bestuur.
• Voor iedere danser dient een afzonderlijk inschrijvingsformulier ingevuld
te worden.
• Inschrijving is pas geldig na ontvangst van betaling. Indien de betaling
aan het begin van de maand oktober niet is geschied, is het niet meer mogelijk
de lessen verder te volgen.
• De jaarlijkse bijdrage (lidgeld) kan jaarlijks herzien worden en wordt
vastgesteld door DansaY. Korting wordt toegekend vanaf het 3e lid van een
gezin, gedomicilieerd op hetzelfde adres.
• Een sportverzekering afsluiten is niet verplicht maar wel aan te raden.
DansaY is aangesloten bij Danspunt waarvoor we al de leden van de
dansgroepen, waarbij het extra vermeld wordt, automatisch deze verzekering
hebben afgesloten. Deze verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid
tijdens de dansactiviteiten en lichamelijke letsels tijdens de lessen.
• Afhankelijk van je ziekenfonds kan je voor één van de sportactiviteiten
een deel van het inschrijvingsbedrag terug krijgen. Als je een formulier van
jouw ziekenfonds meebrengt vullen wij het voor jou in.
• Indien er onvoldoende inschrijvingen zijn in een lesuur kan beslist
worden dit te annuleren (met terugbetaling van het lidgeld) of stellen we een
alternatief voor om aan te sluiten bij een andere groep.
• Elk lid geeft blijk van kennis van het intern reglement dmv aanvaarding
hiervan bij de inschrijving en aanvaardt hierdoor de vooropgestelde
voorwaarden.

Danslessen:
• We starten ons dansseizoen de tweede week van september voor de
dansgroepen en de eerste week van september voor de work-out
groepslessen.
• Einde van het seizoen is voorzien begin juni voor de dansgroepen
afhankelijk van de examenperiodes en voor de work-out groepslessen ronden
we af eind juni.
• Het zijn de lesgevers die beslissen in welke groep een danser de
danslessen volgt al naargelang de leeftijd, prestatie en vorderingen. Een
danser kan na evaluatie van de docent in een lagere of hogere groep geplaatst
worden met het doel van de danser te respecteren.

• De leden zijn 5 minuten voor de aanvang van de les aanwezig en wachten
in stilte tot de danszaal leeg is zonder de voorgaande les te storen.
• De ouder/verantwoordelijke wachten buiten de zaal op hun
zoon/dochter.
•

Dansers mogen tijdens de les de danszaal niet verlaten.

• Er is geen compensatie voorzien indien de lessen niet kunnen doorgaan
door onvoorziene omstandigheden (extreme weersomstandigheden, ziekte
dansleerkracht, onbeschikbaarheid van de danszaal, ontslag van de
dansleerkracht)
• Geanuleerde of gewijzigde lessen en uren worden door de dansleerkracht
zo spoedig mogelijk verwittigd aan de dansers per sms, telefonisch of via
email.
• Het kind wordt begeleid door de ouder of begeleider tot de lesgever in de
zaal aanwezig is. Indien door omstandigheden het kind later wordt opgehaald
vragen wij om de dansleerkracht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te
brengen
• Indien mogelijk steekt de danser het haar op of maak er een leuke creatie
mee zodat de mooie lokken niet in de weg hangen bij het dansen.
• Een dansoutfit is praktischer dan een jeansbroek en sandalen. Draag dus
een sportoutfit: sportlegging, jogging, t-shirt, topje, … geen rokje, jeansbroek
en ook sieraden laten we thuis.
• Schoenen waarmee men buiten heeft gelopen worden niet toegestaan in
de zaal. Men brengt sportschoenen of turnpantoffels mee die worden
aangedaan voor de zaal te betreden. Voor de allerkleinsten is dansen op
kousen ook toegelaten.
• Snoep en kauwgommen zijn niet toegestaan gedurende de dansles. Het is
verboden om tijdens de lessen te eten en frisdranken te drinken. Water is
toegestaan en zelfs aanbevolen om te kunnen nuttigen tijdens, de door de
lesgever aangeduide, pauzes.
• Mobiele telefoons en/of ipads staan uit of op stil zodat deze de les niet
kunnen storen.
• DansaY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen buiten de
danszaal evenals voor verlies of schade aan kledij en andere persoonlijke
bezittingen. Gelieve overal duidelijk de naam op aan te brengen zodat
vergeten kledij kan worden terugbezorgd.
•

Alle leden hebben respect voor het aanwezige materiaal in de zaal!

Specifiek voor zumba- en work-it leden
• Inschrijvingen gebeuren online via een snelkoppeling op de website en is
beperkt tot een vooraf bepaald aantal dat kan worden opgetrokken als de les
buiten kan doorgaan.
• Indien men na inschrijving toch niet kan deelnemen aan de les verwittigd
men zo snel als mogelijk DansaY via de alom gekende kanalen (website, email,
messenger of instagram) zodat de vrijgekomen plaats kan ingenomen worden
door een ander lid.
• Deelname aan de les kan enkel door middel van de aankoop van een 5 of
10 beurtenkaart
• Tijdens de zomermaanden is er de mogelijkheid om een 3 beurtenkaart
aan te kopen of per beurt te betalen. Deze leden worden echter niet
opgenomen in de verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid.

