Danskurser	
  
Anmälnings-‐	
  och	
  betalningsvillkor	
  
Nya riktlinjer med anledning till COVID-19
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•
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•
•

•
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Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, det ska därför fortsätta, anser
Folkhälsomyndigheten. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att
minimera riskerna för smittspridning.
Vi har anpassat verksamheten och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
med stort allvar.
Minst 1 m avstånd mellan varje deltagare.
Vi har reducerat maxantalet till 12 deltagare per klass, så att du kan dansa på
säkert avstånd från andra.
Alla moment av fysisk kontakt har tagits bort i dansundervisningen.
Lärare stannar hemma vid minsta förkylningssymptom. I första hand försöker vi
hitta ersättare, i andra hand ordnar vi online-klass, men det kan även innebära att
en klass kan bli inställd.
Vid inställd eller framskjuten klass blir du erbjuden en ny klass längre fram i sommar
eller i höst.
Deltagare får inte uppvisa några som helst förkylningssymptom.
Tvätta alltid händerna noga innan och efter din dansklass.
Byt om och duscha hemma om möjligt.
Håll största möjliga avstånd på gemensamma ytor.
Kom till studion max tio minuter före din lektion.

Anmälan
•
•
•
•
•
•

Anmälan är bindande, du får en bekräftelse via mail inom några dagar.
Anmälan blir ej bindande om vi skulle byta eller ta bort tid/dag på en kurs du har
anmält dig till, vi kontaktar dig då med mer information.
Anmälningsavgift är 300 kr (ingår i kursavgiften). Denna avgift återbetalas inte 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
på kursen 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.
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•

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 kursavgiften
som du har anmält dig till.
Du som elev har eget ansvar för att delta i kursen, detta gäller även de tillfällen du
ev missar pga sjukdom och andra förhinder. Om du missar ett eller flera
tillfällen går det ibland bra att ta igen på annan kurs. Detta är dock inte en garanti
och du behöver alltid kontakta oss innan om det.

Personuppgiftspolicy
•
•

•
•
•

I samband med 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). Kontakta Lindsay Burrows om du vill ha mer
information.
Vi bryr oss om våra medlemmar och därför ingår det alltid en olycksfallsförsäkring
när du anmäler dig till en kurs. Därför behöver vi dina fullständiga personuppgifter.
När du anmäler dig till en kurs blir du automatiskt med i vårt nyhetsbrev. Om du
inte vill få mail från oss, säg till oss eller välj att avregistrera dig 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 lärare.

Betalning
•
•
•

Kursavgiften betalas senast på första kurstillfället, om inget annat är angivet.
Betalning: Kontant, Swish nr 123 082 23 61 eller till BG (bankgiro) 183-9406.
Delbetalning: Kontakta oss först för överenskommelse.

Klippkort
•
•
•
•

Klippkort finns för 5 ggr (900 kr) och 7 ggr (1200 kr).
Klippkortet gäller endast för den termin som du har anmält dig till.
Klippkortet är ett mer flexibelt alternativ och är inte bundet till en kurs. Du väljer
själv vilken klass du vill gå. Se schema och respektive nivå för varje klass.
Då 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 högst två
kurser. Detta gäller speciellt om ditt syfte är att utvecklas inom dansen.
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Friskvårdsbidrag
•
•
•

Vi är anslutna till Actiway, Wellnet och Min Friskvård och du kan även använda ditt
privata friskvårdsbidrag hos oss.
Pga avgift som tas ut gäller kursbokning via Wellnet och Actiway från 1000 kr.
Vid anmälan med friskvårdsbidrag visas giltig legitimation upp i samband med
kursstart.

Rabatter
•
•

Rabatter gäller endast när man anmäler sig till hel terminskurs 11 veckor.
Gäller ej klippkort och kan inte kombineras.

Praktisk inform ation
•
•
•
•
•
•

Kursstart för sommarkurser: Vecka 21 (18/20 maj) och vecka 22 (25/27 maj).
Längden på våra ordinarie terminskurser är 11 veckor. Våra kortare kurser är 5-7
veckor.
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)!
Vi rekommenderar att ta med lämpliga dansskor och vattenflaska.
Endast dansskor eller skor för inomhusbruk är tillåtna i dansstudion (ej svart sula).
Omklädningsrum och dusch finns. Kom gärna ombytt om du har möjlighet till det.

Övriga villkor
•
•
•

Max 12 deltagare / klass under vårterminen och sommaren 2020.
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.
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