Huisregels dansschool DANSJA
Om de gezellige sfeer in onze dansstudio te behouden, heeft dansschool DANSJA een aantal huisregels
opgesteld. Wij vragen leerlingen en bezoekers deze regels door te nemen en zich hieraan te houden.
In en om de dansstudio
•

Iedereen die bij dansschool DANSJA danst/sport is behulpzaam en aardig tegen elkaar.

•

Fietsen mogen in de daarvoor bestemde rekken achter het gebouw gezet worden.

•

Auto’s mag je parkeren op het parkeerterrein van DANSJA en in de avonduren op het parkeerterrein van
Slipsafe of de omliggende parkeerplekken. Houdt rekening met elkaar!

•

Gebruik de ruimte voor de roldeur als Kiss&Ride.

•

Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan eigendommen van de dansschool, medewerkers en
leerlingen.

•

Dansschool DANSJA heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool
te weigeren.

•

Dansschool DANSJA heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden- dagen en –reglementen te
wijzigen.

•

De dansschool is over het algemeen gesloten tijden de schoolvakanties en officiële feestdagen. Meer
informatie vind je hierover in de nieuwsbrief en op onze website.

•

Eten in de dansstudio’s is niet toegestaan. Mocht je toch iets willen eten, dan kan dat in de huiskamer.
Het meenemen van een flesje of bidon met water is toegestaan, pakjes drinken niet.

•

In de huiskamer wordt eten en drinken verkocht. Dit mag je niet zelf pakken. Vraag dit altijd aan één van
onze gastvrouwen.

•

Gebruik de ruimtes waarvoor ze zijn. Omkleden in kleedkamers, geen jassen in de huiskamer laten
liggen, niet spelen op de trap en geen gebruikmaken van studio 2 als deze leeg is. Voor aanvang van
jouw les kan je rustig wachten in de huiskamer.

•

Zorg dat je na de les jouw zwarte bak weer terugzet in één van de kleedkamers.

•

Iets kwijtgeraakt? Er is een mand met de gevonden voorwerpen. Vraag het één van onze gastvrouwen, zij
helpen je graag!

Tijdens de lessen
•

Graag op tijd aanwezig zijn in de lessen.

•

Laat kinderen voor de les naar de wc gaan.

•

Voor de veiligheid mogen er geen kettinkjes en grote oorbellen gedragen worden tijdens de les.

•

Kauwgum mag niet genuttigd worden tijdens de les.

•

Het is helaas niet toegestaan vrienden/vriendinnen voor de gezelligheid te laten kijken tijdens de
danslessen. Vrienden/vriendinnen die misschien ook op dansles willen, zijn natuurlijk altijd van harte
welkom.

•

Wij willen je vragen, het aan ons door te geven indien een leerling niet bij de les aanwezig kan zijn. Dit
kan via mijn.dansja.nl of via de vaste telefoon van de dansstudio: 030 - 633 95 96. Nemen wij niet op?
Dan graag de voicemail inspreken.

•

Tijdens het dansen is het verplicht om geschikte danskleding aan te hebben. De juiste schoenen en
makkelijk zittende kleding. Wij hebben een samenwerking met Just4Dance, zie kledingrek in de
huiskamer. Één van onze gastvrouwen helpt je hier graag mee verder.

•

Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de dansstudio te betreden.
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•

Wij organiseren kijklessen voor ouders, opa’s & oma’s etc.. Het is dan toegestaan om te komen kijken in

•

Bij deelname aan onze lessen en/of de door ons georganiseerde evenementen/voorstellingen, geef je

de les. Dit wordt altijd duidelijk van te voren gecommuniceerd.
automatisch toestemming om gefilmd/gefotografeerd te worden. Deze foto’s kunnen door de
dansschool worden gebruikt voor promotie doeleinden.
•

Leerlingen die de lessen verstoren door ongepast/ongewenst gedrag, krijgen een waarschuwing. Indien
nodig worden ook de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend ongepast/ongewenst
gedrag, kan dit verwijdering van de dansschool tot gevolg hebben. Verwijdering uit de dansschool geeft
geen recht op restitutie van het lesgeld.

•

Voor de veiligheid van de leerlingen mag er niet gerend worden voor, tijdens of na de lessen.

Overige
•

Lees de nieuwsbrief, welke 1 x per maand verschijnt, goed door. Zo loop je geen belangrijke informatie
mis. Daarnaast kan je ons ook volgen op Facebook en/of Instagram. Je vindt ons door te zoeken naar
‘DANSJA’.

•

Opzeggingen ontvangen wij uiterlijk 1 maand voor de nieuwe termijn via de mail (mandy@dansja.nl) .

•

Indien er naar een optreden toegewerkt wordt en je niet mee kan doen aan het desbetreffende
optreden, vragen wij je dit te melden aan de desbetreffende dansdocente, zodat wij rekening kunnen
houden met het maken van de choreografie en kostuums.

•

Rondom voorstellingen en andere optredens wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk

•

Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is,

in de les aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities.
behoudt DANSJA het recht de les te annuleren.
•

DANSJA behoudt het recht om lessen te annuleren bij barre weersomstandigheden, waarbij het
onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de dansschool te laten komen.

•

DANSJA behoudt het recht om lessen te annuleren bij uitbraak van een grote pandemie, waarbij het
onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de dansschool te laten komen.

•

Als een dansles komt te vervallen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

•

Waar veel mensen samenkomen, kunnen ook klachten ontstaan. Ouders en leerlingen staan bij ons
hoog in het vaandel en worden altijd serieus genomen. Het is de zaak dat bij klachten de docent, samen
met de leerling en ouder/verzorger, er probeert uit te komen. Lukt dit om welke reden dan ook niet, dan
kan het probleem doorgespeeld worden naar de eigenaresse Mandy Pijnenburg.

Aansprakelijkheid
•

Voor de, door jou gemaakte schade in de dansschool, kan je aansprakelijk worden gesteld.

•

Dansschool DANSJA stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van jouw persoonlijke
eigendommen.

•

Dansschool DANSJA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- of andere schade, ontstaan ten
gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere (buiten) activiteiten van de dansschool of als
gevolg van het verblijf in de dansschool.

Voorselectiegroepen/Demoteams/Technische Talentenklas (TTK)
•

Om in een voorselectiegroep/Demoteams/TTK te komen, wordt de leerling en ouders/verzorgers, zelf
door een docent gevraagd. Het is helaas niet mogelijk om zelf iemand aan te dragen voor de
voorselectiegroep/Demoteam/TTK.
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•

Naast de selectieles is het voor voorselectie-, demoteam- en TTK-leerlingen verplicht om één andere

•

Deelname aan de door ons georganiseerde optredens is voor leerlingen van de

reguliere of selectieles te volgen naar keuze.
selectiegroepen/demoteams/TTK verplicht.
•

Om voorselectie-, demoteams- en TTK-leerlingen zich goed te kunnen laten ontwikkelen, maar ook om
goed voor de dag te komen bij optredens, vragen we veel inzet van de leerlingen.

•

Wij verwachten dat leerlingen altijd aanwezig zijn in de les, extra repetities en optredens. Enige
uitzondering is ziekte.

•

Wij verwachten van de voorselectie-, demoteam- en TTK-leerlingen een serieuze werkhouding.

•

Je bindt je voor het gehele dansseizoen aan de voorselectie-, demoteam of talentenklas. Tussentijds
opzeggen is niet mogelijk. Immers, we zijn een team.

•

Bij te weinig motivatie, het missen van te veel lessen of niveaustagnering kunnen wij, na een
waarschuwing en contact met de ouders/verzorgers, besluiten om de leerling niet meer deel te laten
nemen aan de desbetreffende voorselectiegroep/demoteam/TTK.

•

Aan het einde van het dansseizoen moet iedere leerling opnieuw auditie doen voor de voorselectie-,
demoteam en/of talentenklassen. Mocht blijken dat een leerling niet meer binnen de
voorselectie/demoteam/TTK past dan zullen wij hierover in gesprek gaan.

•

Kledingvoorschriften TTK: Om de ontwikkeling van de dansers te bevorderen en nog beter in de gaten te
houden wordt er specifieke trainingskleding gedragen. Voor de meiden is dat een zwart balletpak met
een zwarte legging en voor de jongens een zwart hemd met zwarte legging. Qua schoeisel adviseren wij
balletschoenen of sokken.

•

Kledingvoorschriften voorselectie/demoteam: Je bent vrij eigen trainingskleding te dragen, echter stellen
wij verplicht dat er zwarte danssneakers (tot net boven de enkel) worden gedragen. Dit om de voet de
optimale steun te geven, zorgt voor meer grip en een betere demping voor de gewrichten.
Veel plezier allemaal!
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