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Ilmoittautuminen
Kaikille kausiluontoisille tanssitunneille ilmoittaudutaan etukäteen, joko netin kautta
MyClub palvelun kautta.
Tanssikoulussa jo tanssineet oppilaat ilmoittautuvat seuraavan kauden tunneille opettajan
ohjeistamalla tavalla.
Uudet oppilaat voivat kokeilla yhtä tuntia veloituksetta tutustuakseen lajin sisältöön ja
löytääkseen itselleen mieluisimman vaihtoehdon. Harrastuksen jatkuessa, tämä
kokeilukerta katsotaan ensimmäiseksi oppitunniksi eli lukukausimaksu alkaa kyseisestä
oppitunnista.
Kausimaksu suoritetaan laskulla jonka saat s-postiisi ilmoittautuessasi MyClub-palvelun
kautta. Halutessasi voit myös suorittaa maksun käteisellä, liikuntaseteleillä tai kortilla
tanssikoulun kassalle.
Jos jostain syystä haluat perua osallistumisesi, on se mahdollista tehdä ensimmäisen
kerran jälkeen ilman mitään maksuja. Peruminen pitää tehdä viikon sisällä sähköpostitse
osoitteeseen tanssi@tanssistudiocentro.fi. Mikäli harrastaja ehtii käydä useamman tunnin
ennen kausimaksun suorittamista ja päättää jättää kurssin kesken, peritään käynneistä
kertamaksu. Pelkkä tunneilta poisjääminen ei riitä osallistumisen perumiseen!
Emme palauta maksua kesken kauden lopettaneille, poikkeuksena lääkärintodistuksella
todistettu loukkaantuminen tai paikkakunnalta muutto.
Jos tanssitunti, jolle oppilas on ilmoittautunut, osuu pyhäpäivälle ja tanssituntia ei pidetä
tanssikoulun toimesta, on oppilaalla oikeus käydä korvaamassa tanssitunti hyvitystunti lomakkeella. Pyhäpäivä korvauksen voi tehdä myös etukäteen. Korvaustunnin pituus saa
olla enintään oman ryhmän tunnin pituus (esim. 60min). Korvaamassa voi käydä myös eri
lajin tanssitunnilla. Korvauksia ei voi tehdä 5 viikkoa ennen oppilasnäytöksiä, koska
tanssitunneilla harjoitellaan oppilasnäytösesityksiä. Täytäthän nettisivulla olevan
hyvitystuntilomakkeen mennessäsi tunnille.
Alennukset
Sisar- / perhe-alennus -10% lasketaan toisesta jäsenestä alkaen.
Alennus lasketaan kalliimmasta kurssista.
Tiedotus
Tanssikoulu tiedottaa www.tanssistudiocentro.fi internetsivuilla, sekä facebookissa ja
instagramissa. Katsothan myös että sähköpostisi on ajan tasalla, jolloin lähetetyt viestit
MyClub-palvelun kautta tulevat perille. Alle 18-vuotiaiden sähköpostiosoite on oltava
huoltajien osoite. Mikäli ette halua esiintyä kuvissa, ilmoitattehan siitä erikseen s-postilla.
Voit myös olla meihin yhteydessä s-postilla tanssi@tanssistudiocentro.fi tai
puh. 050-442 6545
Tanssistudio Centron jäsenrekisteri säilytetään tietosuojaturvalain mukaisin vaatimuksin.
Yleistä
Oppilaita ei ole vakuutettu tanssikoulun puolesta. Oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla
henkilökohtaisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen.
Tanssistudio Centro pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin opettaja- ja tuntimuutoksiin.
Opettajan vastuu oppilaasta kattaa ainoastaan tanssitunnin.
Tanssistudio Centrolla on oikeus käyttää kevät- ja joulunäytöksissä oppilaista otettuja
kuvia tanssikoulun internet, facebook sekä instagram -sivuilla sekä markkinoinnissa.
Tanssikoulu ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

