HUISHOUDELIJK REGLEMENT &
ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
TERPSICHORE 2017-18
INSCHRIJVINGEN
ü Iedereen kan deelnemen aan 2 gratis proeflessen in september 2017. Vanaf de 3e proefles en vanaf oktober betaal je 6 euro aan de docent
voor aanvang van de les. Dit is niet aftrekbaar van het lidgeld. Voor proeflessen van 1u30 wordt 9 euro gevraagd vanaf de 3e proefles of vanaf
oktober.
ü Je inschrijving is definitief na het invullen van het inschrijvingsformulier en door het betalen van het inschrijvingsgeld.
ü Het dansseizoen loopt van 1 september 2017 tem. 24 juni 2018. Alle nieuwe inschrijvingen worden aanvaard tot maximum aan de
krokusvakantie, mits er nog plaats is en men nog kan aansluiten bij de les.
ü Het aantal inschrijvingen per les is beperkt ifv. de kwaliteit. Als een bepaalde les volzet is, word je hiervan verwittigd en wordt je (kind) op de
wachtlijst geplaatst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Je krijgt, na het invullen van uw inschrijvingsformulier, een bevestiging
van de registratie van je inschrijving. Als je erna geen tegenbericht meer krijgt vanuit Terpsichore, is je inschrijving in orde en kan je (kind) in
september langskomen voor 2 gratis proeflessen. Als een les die reeds volzet is, kan er geen proefles meer gevolgd worden en wordt gevraagd
even te wachten tot er opnieuw plaats is (wachtlijst). Dansers die te laat betalen, worden geschrapt van de lijst en iemand van de wachtlijst krijgt
vervolgens een plaatsje in de les. Deze kan eerst nog deelnemen aan 2 gratis proeflessen om te zien of hij/zij het leuk vindt, ook al is het na
september.
ü Gelieve per danser een apart inschrijvingsformulier in te vullen.
LIDGELDEN
ü Als je betaling voor 19 juli 2017 in orde is, krijg je 10% korting op het inschrijvingsgeld.
ü Er worden geen familie- of groepskortingen voorzien. Cultuur- of sportcheques worden niet aanvaard.
ü Er wordt geen korting gegeven aan gevorderde dansers indien zij niet alle lessen kunnen volgen (bijv. door internaat).
ü Na betaling en aanvang van het dansseizoen kan het lidgeld, bij stopzetting en om welke redden dan ook NIET terugbetaald worden. Enkel bij
het voorleggen van een medisch doktersattest is een terugbetaling mogelijk.
ü Als je na betaling van je inschrijvingsgeld je lidmaatschap toch wil stopzetten, dien je dit binnen de 14 dagen na betaling van je inschrijvingsgeld
via aangetekend schrijven te laten weten. Als je aangetekend schrijven binnen de 14 dagen na betaling van je inschrijvingsgeld ontvangen is,
kan je je inschrijvingsgeld terugkrijgen via een tegoedbon voor dansstages, master classes, voorstellingen of lidmaatschap voor een komend
dansseizoen. De 14 dagen ruilrecht is enkel geldig op inschrijvingsgelden.
ü Een deel van je lidgeld kan terugbetaald worden via je ziekenfonds. Gelieve een formulier van je ziekenfonds (‘terugbetaling van lidgeld bij
sportclubs’) zo volledig mogelijk ingevuld terug te bezorgen aan je docent. Na enkele weken ontvang je het terug via je docent.
ü Betalingen kunnen enkel via overschrijving gebeuren (niet cash). Op die manier heb je een betalingsbewijs.
DANSLESSEN
ü Om de kwaliteit van onze danslessen te bewaren, wordt een maximum aantal dansers per les toegelaten. Als er voldoende dansers op de
wachtlijst staan (vanaf 7 dansers) en er zijn nog zalen ter beschikking, wordt mogelijk een extra les ingericht.
ü Een les blijft georganiseerd vanaf 4 personen. Indien er voor een bepaalde les slechts 3 (of minder) inschrijvingen zijn, wordt deze les
samengevoegd met een andere.
ü Peuters die pas in januari naar school gaan, kunnen ook nog vanaf januari inschrijven (met aangepast tarief), indien er nog plaats is.
VERZEKERING
ü Alle leden zijn na betaling van het inschrijvingsgeld verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid die
gebeurd zijn tijdens de danslessen en/of optredens van Terpsichore. In het geval van een ongeval tijdens de dansles dien je het
ongevallenformulier binnen 24 uur door je huisarts te laten ondertekenen en terug te bezorgen aan Terpsichore (barelveldweg 154 2880
Bornem). Je kan dit formulier opvragen bij je docent. Je bent verzekerd voor lichamelijke ongevallen op het (kortst mogelijke) traject van huis
naar de dansles en terug. Terpsichore is niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels.
ü Terpsichore is niet verantwoordelijk voor diefstal. De dansers kunnen hun persoonlijke bezittingen best niet onbeheerd achterlaten in de
kleedkamers. Deze bevinden zich immers in een openbaar gebouw dat niet kan worden afgesloten. Gelieve zeker waardevolle spullen mee te
nemen in de danszaal.
ü Je bent niet verzekerd bij een proefles.
ü De dansers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die opzettelijk worden toegebracht aan de infrastructuur of materiaal waar de
les doorgaat.
COMMUNICATIE
ü Maandelijks ontvangen alle leden via email en op papier een nieuwsbrief (dansflash) met allerlei informatie (zoals contactgegevens van
docenten, voorstellingen, kalender…). Alle belangrijke informatie is ook steeds na te lezen op de website en wordt opgehangen aan de deuren
van de danszaal.
ü Gelieve in al je mails en sms-en de naam van de danser (en eventueel groep) even te vermelden aub.
DANSLESSEN
ü Terpsichore heeft het recht om tijdens het ganse dansseizoen docenten te vervangen, indien er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen
(bijv. ziekte, zwangerschap).
ü Als een les niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden (bijv. plotse ziekte van de docent of file), wordt er een vervanger voorzien.
Indien dit – in zeer uitzonderlijke omstandigheden – toch niet zou lukken, wordt iedereen hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht (per mail én
sms). Als je niet persoonlijk verwittigd werd, gaat de les gewoon door!
ü Bij voorkeur kiest je (kind), indien mogelijk, om de 2 jaar een andere docent (ifv variëteit).
ü Vanaf 6 jaar is het haalbaar voor het kind om eventueel met 2 lessen per week te starten.
ü Aan kleine kinderen wordt gevraagd om voor aanvang van de les naar het toilet te gaan. Het is niet toegelaten om tijdens de les naar het toilet
te gaan (behalve in uitzonderlijke gevallen of omwille van medische redenen).
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Gelieve het start- en einduur van de les te respecteren.
Bij de danslessen die als eerste starten op een lesdag, worden de dansers 5 minuten voor aanvang van de les toegelaten in de danszaal.
Gelieve bij je kind te blijven tot de danszaal toegankelijk is. Het is niet toegelaten om zelf de danszaal te betreden, voor de docent aanwezig is.
Als je (kind) afwezig is voor een dansles, wordt gevraagd om de docent tijdig te verwittigen (per mail, sms of in de vorige les). Dansers uit de
gevorderde groepen (niveau C) zijn verplicht om een geldig afwezigheidsattest mee te brengen of om een geldige reden te hebben. Bij
kwetsure wordt aangeraden om naar de dansles te komen kijken. Gelieve bij ziekte of afwezigheid de docent hiervan vooraf rechtstreeks
te verwittigen. De contactgegevens van alle docenten worden bezorgd bij de 2e nieuwsbrief (na inschrijving en betaling).
De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of anderen om te komen kijken, tenzij er opendeurdagen zijn. Dit geldt ook bij de proeflessen,
aangezien de dansers dan snel afgeleid zijn.
Vanaf 8 jaar krijgt elke danser een tussentijdse evaluatie in december en een eindevaluatie in mei. Er wordt per danser een individueel
rapportje opgesteld op basis van jaarwerk en podiumprestatie. Eind mei wordt er ook een advies gegeven voor hetvolgende dansseizoen. Tem.
de leeftijd van 7 jaar volgen alle dansers in gezamenlijke groepen les. Vanaf 8 jaar is er een opsplitsing in niveau en dansstijl, zodat elke
danser een zo ideaal mogelijk traject kan volgen, op basis van zijn/haar mogelijkheden, evolutie, motivatie, aanwezigheden, talenten…
Alle dansers die nieuw geselecteerd zijn voor de gevorderde groepen (niveau C), krijgen in juni een persoonlijke mail voor deze selectie. Ze
zijn verplicht om alle aangegeven lessen (2 of meer) wekelijks te volgen, als ze daarin wensen te starten.
Alle dansers op niveau A (beginners) en B (middengroep) hebben zelf de vrijheid om te kiezen hoeveel aantal lessen per week ze willen
volgen (1 of meer). Er zijn op alle niveaus doorstromingsmogelijkheden binnen Terpsichore.
Voor een goede dansopleiding is klassieke dans erg belangrijk. Wij moedigen graag iedereen vanaf 8 jaar aan om een extra les klassieke
dans te volgen. Dit is geen garantie doch biedt het meer kans om eventueel ooit in een gevorderde groep te starten.
Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Als je les op een zaterdag doorgaat, betekent dat wel dat tijdens de 1e zaterdag van een
schoolvakantie de les wél nog doorgaat.
De dansers doen de verplaatsing voor en na de lessen met eigen middelen en op eigen kosten.

KLEDIJ
ü Elke danser moet aangepaste kledij dragen. Dit is belangrijk om de houding goed te zien en een overzicht te bewaren over de verschillende
groepen.
ü Voor de proeflessen hoeft u nog geen dansuniform te hebben. Je kan best iets sportiefs dragen (bijv. short, legging, T-shirt).
ü Voor klassieke dans is het verplicht om balletschoentjes te dragen en een dot te hebben.
ü Omwille van veiligheidsredenen worden geen sieraden en horloges gedragen in de les. Ook worden (lange) haren goed samengebonden
(met staart, haarlint…) en moeten alle haren uit het gezicht zijn (door bijv. speldjes, haarlak…). Dit is belangrijk voor een goede functionaliteit in
de les.
ü Snoep of kauwgum wordt niet toegelaten in de les.
ü Water drinken is zeker aan te raden bij de dansles. Gelieve geen suikerhoudende dranken of bruiswater mee te brengen aub.
ü Voor hiphop is het belangrijk een degelijke sport- of vrijetijdsschoen met een zwarte zool te dragen. Witte zolen of schoenen met witte
zijkanten zijn niet toegelaten aangezien dit de balletvloer beschadigt. Gelieve enkel met propere binnenschoenen de zalen te betreden.
ü Alle verloren voorwerpen worden achtergelaten in de box aan de kleedkamer of bij de locatie zelf.
VOORSTELLINGEN
ü Jaarlijks treden de dansers op bij de voorstellingen van Terpsichore (mei/juni). De data staan reeds op de website.
ü Alle dansers die meedoen aan de voorstellingen geven hun toestemming om gefilmd te worden. De DVD kan voor promotionele doeleinden
van Terpsichore verspreid worden. Alle dansers die optreden, geven eveneens hun toestemming om gefotografeerd te worden.
ü Er wordt jaarlijks een opendeurdag georganiseerd in november, waarop iedereen een kijkje kan komen nemen in de lessen.
WET OP DE PRIVACY
Zowel op de website, affiches als nieuwsbrieven worden foto’s gepubliceerd die werden genomen in de danslessen of tijdens optredens. Ook worden af
en toe (zelfgemaakte) films geplaatst op de website van Terpsichore of worden deze getoond tijdens voorstellingen. Dit dient vooral als uithangbord voor
Terpsichore en is ook een leuke herinnering voor de dansers. Ter bescherming van onze dansers inzake de wet op privacy, wordt bij je online inschrijving
gevraagd of je akkoord bent om de toestemming te geven aan Terpsichore vzw. om beeld- en fotomateriaal, waarop je (kind) zichtbaar kan zijn, te
verspreiden op de website van Terpsichore en op gepubliceerde werken, indien deze van promotionele aard zijn.
SECRETARIAAT
Je kan het secretariaat van Terpsichore bereiken via info@terpsichore.be of op 03 288 47 49 of 0477 98 68 71 (Kathy).
Wij wensen je veel dansplezier toe en danken je voor het vertrouwen in Terpsichore!

Terpsichore, centrum voor dans & beweging vzw.

