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Anmälan
•
•

•
•
•
•

•

Anmälan är bindande, du får en bekräftelse från oss via mail inom några dagar.
Anmälan blir ej bindande om vi byter eller tar bort tid/dag på en kurs du har anmält
dig till, anmälan räknas då som intresseanmälan och vi kontaktar dig med mer
information.
Kurspriset är inklusive anmälningsavgift på 300 kr. Denna avgift är inte
återbetalningsbar vid eventuell avanmälan.
Vid avanmälan görs detta skriftligen till oss via mail och senast veckan innan första
kurstillfället.
Sker avanmälan senare innebär det att du blir betalningsskyldig för hela beloppet
du har anmält dig till.
Om kursen har startat och du har deltagit vid ett eller fler kurstillfällen har du
accepterat att avstå din ångerrätt och du är betalningsskyldig för hela beloppet du
har anmält dig till.
Du som elev tar själv ansvar för att delta i kursen och de antal tillfällen du har
anmält dig till. Om du missar ett eller flera tillfällen går det ibland att ta igen på
annan kurs, men detta är inte en garanti och du måste alltid kontakta oss innan om
det.

Personuppgiftspolicy
•
•

•
•
•

I samband med den nya EU-förordningen GDPR informerar vi här vår hantering av
personuppgifter vilket innebär ett utökat skydd för dig som privatperson.
Vi sparar dina personliga uppgifter i vårt medlemsregister och har detta som
underlag till studieförbund (studiecirklar), kommun (bidrag och projekt) och
försäkringsbolag (olycksfallsförsäkring). Dessa är de enda tredje part vi ger
information till. Fråga Lindsay Burrows vid frågor.
Vi bryr oss om våra medlemmar och därför ingår det alltid en olycksfallsförsäkring
via IF när du anmäler dig till en kurs. Därför behöver vi dina personuppgifter.
När du anmäler dig till en kurs blir du automatiskt med i vårt nyhetsbrev, om du
inte vill få mail från oss finns det alternativet i mailet.
Fotografering/filmning: I syfte att förmedla vår verksamhet fotograferar och filmar
vi ibland lektioner och föreställningar för presentation (hemsida, sociala medier och
tryck). Om du inte vill synas i sådana sammanhang, meddela oss på
info@coreofculture.com eller meddela lärare direkt.
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Betalning
•
•
•

Kursavgiften betalas senast på första kurstillfället.
Betalning: Kontant, Swish nr 123 082 23 61 eller till BG (bankgiro) 183-9406.
Vid eventuell delbetalning behöver du kontakta oss först för överenskommelse.

Term inskort
•
•
•
•
•

Vid köp av terminskort har du rätt att gå på samtliga av våra startade kurser.
Välj de kurser du vill ha plats på (minst 3 st).
Terminskortet ger dig rätt till minst tre valda kurser som du är garanterad till, det
vill säga dina egna val.
Om någon av dina valda kurser skulle komma att bli inställd (kurs kan komma att
ställas in vid färre än 10 deltagare) kommer vi att meddela dig i förväg.
Om du endast har valt tre kurser och någon av dessa skulle komma att bli inställd,
kommer vi att kontakta dig så att du har möjlighet att välja annan kurs eller byta
prisalternativ.

Klippkort
•
•
•
•

•

Klippkort är det mer flexibla alternativet och finns för 5 och 7 ggr.
Klippkortet är inte bundet till en kurs. Man väljer själv när man vill gå och på vilken
klass. Se schema och resp nivå för varje klass.
Du skriver i anmälan under ”Meddelande” vilka kurser som du vill skriva upp dig
på, så att resp lärare vet om att du har klippkort.
Eftersom de flesta av våra kurser är uppbyggda utifrån elevernas utveckling inom
dansen, rekommenderar vi att du går i början av terminen, då nivån kan vara något
högre närmare slutet av terminen. Det kan också vara bra att fokusera på endast en
eller två kurser. Detta gäller speciellt om ditt syfte är att utvecklas inom dansen.
Om syftet är för tränings- eller variations skull är det helt ok att köra alla klasser hur
man vill.

Friskvårdsbidrag W ellnet / Actiway
•
•
•

Kan ej kombineras med rabatter.
Gäller för kurspris från 1000 kr.
Vid anmälan med friskvårdsbidrag visas giltig legitimation upp i samband med
kursstart.
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Rabatter
•

Rabatter gäller endast när man anmäler sig till en hel terminskurs 12 v (ej klippkort)
och går ej att kombinera. Undantaget är hösten 2018 då vi kör 5 veckor, då gäller
rabatterna.

Övriga villkor
•
•
•

Max 15 deltagare / klass.
Kursen kan komma att ställas in vid färre än 10 deltagare.
Core of Culture förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir
nödvändigt.

Praktisk inform ation
•
•
•
•
•
•
•

Kursstart HT 2018: Tors 27 sep resp mån 1 okt. Slut tors 25 okt resp mån 29 okt.
Längden på våra terminskurser är 12 veckor (med undantag för HT 2018).
Förutom danskurs får du även tillgång till massor av videos och material i vår
privata Facebook-grupp, som du blir inbjuden till när du har bokat din kurs!
Privat parkering utanför lokalen, det är tyvärr inte tillåtet att parkera där. Vi
hänvisar till parkering längs Storgatan och Huvudstagatan (t.ex. Hemköp).
Vi rekommenderar att ta med lämpliga dansskor och vattenflaska.
Möjlighet till ombyte finns i duschrum samt i mindre bås i anslutning till studion.
Kom gärna ombytt om du har möjlighet till det.
Endast dansskor/skor för inomhusbruk är tillåtna i dansstudion (ej svart sula).
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