Reglement

o De parketvloer of sporthal dient met propere schoenen te worden betreed. Je
kan propere schoenen meenemen van thuis en deze net voor de inkom
wisselen met je schoenen van buiten.
o Het is niet toegelaten te filmen in de les zonder toestemming van de lesgever.
De toestemming moet vooraf duidelijk aangevraagd worden.
o Een abonnement of lessenreeks is strikt persoonlijk. Deze kan niet worden
doorgegeven aan anderen. Cursusgeld wordt nooit terugbetaald.
o Bij inschrijving vragen we persoonsgegevens die intern worden bijgehouden
voor onze administratie.
o Gratis proeflessen zijn mogelijk mits vooraf reservatie.
o Betalingen verlopen via overschrijving. Bij niet-betaling kan de reservatie/
inschrijving nietig worden verklaard.
o Ouders kunnen hun kinderen aan de deur van de danszaal afzetten en weer
ophalen. Om de les niet te verstoren is het niet toegelaten voor ouders om de
zaal te betreden.
o Wij vragen om tijdens de lessen sportieve kledij te dragen (geen jeans, rokjes,
jurkjes). Gelieve lange haren vast te maken.
o Alle leden (en niet-leden tijdens proeflessen, evenementen of voorstellingen)
kunnen tijdens de lessen gefotografeerd of gefilmd worden. Foto- en
beeldmateriaal kan gebruikt worden voor publicitaire doeleinden en/of op
sociale media. Alle leden worden verondersteld daarmee stilzwijgend toe te
stemmen, tenzij uitdrukkelijk aan ons wordt meegedeeld dat ze dit niet
wensen.
o Movelab 8counts VZW is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
o Een dansdocent of multimovebegeleider kan een leerling uit de les zetten of
de toegang tot de les ontzeggen in geval van onaanvaardbaar gedrag.
o In geval van nood of overmacht kan het lessenrooster en de locatie wijzigen.
o Er wordt geen kauwgom toegestaan tijdens de lessen.
o Als lid betekent het dat je kennis hebt genomen van het huisreglement en
hiermee akkoord gaat.
Movelab 8counts VZW is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en
interpretatiefouten.
Movelab 8counts VZW gebruikt de infrastructuur van Sportdienst Beernem.
Gelieve ook hun reglement te raadplegen.

