ALGEMEEN REGLEMENT BOUGER
Elk lid van onze dansschool dient dit reglement goed te lezen en na te leven. Bij een
inschrijving gaat u akkoord met het algemene reglement.

INSCHRIJVINGEN EN INSCHRIJVINGSGELD:
-

Al onze inschrijvingen verlopen online via onze website www.bouger.eu.

-

Het lesgeld kan enkel voor een volledig jaar betaald worden of voor de duur
van de lessenreeks.

-

Alle inschrijvingen zijn persoonlijk en zijn niet overdraagbaar?

-

Inschrijvingsgeld (lessen, kampen, workshops,…) wordt nooit terugbetaald
met uitzondering van een afwezigheid van langer dan 8 weken met een
doktersattest. De terugbetaling gebeurt dan in de vorm van een waardebon
voor het volgende dansjaar.

-

De lesgevers bepalen in welke groep de danser zal terecht komen.

-

Elke danser heeft recht op 1 gratis proefles per dansstijl. De definitieve
inschrijving dient in orde te zijn voor aanvang van de eerste les (proefles
niet meegerekend).

-

Ons dansjaar loopt van 5 september tot half juni.
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GEDRAG:
-

Kom op tijd uit respect voor de andere dansers en de lesgevers.

-

Indien er nog een les bezig is wacht u in de kleedkamer, gang of cafetaria tot
deze gedaan is.

-

Sommige danszalen zijn voorzien van balletbarres, dit zijn geen klimrekken.
Gebruik de barres waar ze voor dienen.

-

Draag tevens zorg voor het andere materiaal dat in de danszalen aanwezig
is. Bij schade aan deze materialen kan deze worden verhaald op de
veroorzaker.

-

De ouders brengen hun kinderen tot aan de deur van de danszaal. Na de les
komen zij hun kinderen daar ook terug ophalen. Tenzij zij zelf iets anders
afspreken met hun zoon of dochter.

-

Om de dansers niet af te leiden tijdens de lessen vragen wij aan de ouders
om tijdens de lessen de danszaal te verlaten en ook om de danszaal niet te
betreden voor de les gedaan is. Een uitzondering wordt gemaakt voor
ouders van onze kleuters en onze g-dansers.

-

Enkel water en sportdrank zijn toegelaten in de danszalen.

-

Eten en kauwgom is in alle danszalen verboden.

VERZEKERING:
-

Al onze leden zijn verzekerd bij Danssport Vlaanderen. Deze verzekering
loopt van september tot september.

-

Het is verplicht om een verzekering bij ons te nemen.

-

Leden zijn verzekerd tijdens de danslessen en de reisweg heen en terug
naar de les.

2

KLEDIJ:
-

Onze danszalen mogen enkel betreden worden met propere schoenen. Dus
geen schoenen waar u buiten mee gelopen heeft. Schoenen met zwarte
zolen, die afgeven op de dansvloer zijn ten strengste verboden.

-

Draag sportieve kledij, dus kledij waar u gemakkelijk in kan bewegen.

-

Voor de lessen preklassiek en klassiek ballet is een uniform verplicht. Deze
wordt elke les gedragen door de dansers. Dit uniform bestaat uit een
maillot, collants en balletschoenen. Dansers kunnen dit uniform komen
passen en bestellen in ons winkeltje in ‘De loods’, Provinciebaan 53 in
Herselt. Indien de maat gekend is kan u deze ook online via onze
balletwebshop bestellen.

-

Voor de afdeling Herselt kan alle bestelde kledij afgehaald worden in ons
winkeltje. Dansers van de afdelingen Lier/Nijlen/Lille krijgen deze van hun
lesgeefster van zodra de bestelde kledij binnen is.

PERSOONLIJK MATERIAAL:
-

Breng geen kostbare dingen mee naar de dansles.

-

Dansstudio Bouger is niet verantwoordelijk voor het verlies of beschadiging
van deze materialen.
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COMMUNICATIE:
-

Al onze communicatie verloopt via onze nieuwsflash. Deze verschijnt
minstens om de 2 maanden.

-

Voor deze communicatie gebruiken wij het e-mailadres dat opgegeven is bij
de inschrijving.

-

Indien ouders een extra e-mailadres (vb. bij scheiding) willen toevoegen dan
kan dit, dan sturen zij een mailtje naar info@bouger.eu. Dit moet elk jaar
opnieuw doorgegeven worden. (conform de GDPR-wetgeving)

-

Al onze activiteiten verschijnen ook op onze sociale media, instagram,
facebook,…

-

Als we een les onverwachts moeten verplaatsen of annuleren (vb. door ziekte
van de lesgeefster,…) dan laten wij dit weten via mail en sturen wij een smsje.
Wij gebruiken hiervoor de gegevens die vermeld zijn op het
inschrijvingsformulier. Verplaatsingen of wegvallen van les dat langer
gekend is, kan u terugvinden op de nieuwsflash.

AUTEURSRECHTEN:
- Filmen en fotograferen van de lessen is niet toegestaan zonder toestemming
-

van de lesgevers.

Alle deelnemers aan één van onze lessen, kampen of evenementen geven de
toelating tot het nemen van foto’s en opnemen van filmpjes. Deze kunnen
later gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
Alle cursussen en choreografieën zijn eigendom van Dansstudio Bouger.
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PERSOONLIJKE GEGEVENS:
-

Alle persoonlijke gegevens van onze dansers worden alleen verwerkt door
onze leden van het bestuur. Onze lesgevers hebben een beperkte toegang tot
deze gegevens.

-

Een aantal gegevens worden doorgegeven aan Danssport Vlaanderen voor de
verzekering en de aansluiting.

-

Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder jullie
toestemming.

JAARLIJKSE DANSSHOWS:
-

Elk jaar houden wij een aantal dansshows. Alle leden worden verondersteld
hieraan deel te nemen.

-

Gekochte tickets worden niet terugbetaald.
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ALGEMEEN:
-

Pesten, discriminatie, seksuele intimidatie,… horen niet thuis in onze
dansstudio. Deze kunnen leiden tot uitsluiting van de lessen of dansstudio.

-

Al onze dansers worden geacht om deel te nemen aan onze jaarlijkse
dansvoorstellingen en zich te houden aan de gemaakte afspraken.

-

Bij niet voldoende inschrijvingen voor bepaalde lessen, danskampen,..
behoudt Dansstudio Bouger het recht om deze niet in te richten.

-

Bij een verplichte sluiting door vb. een pandemie, … zullen wij direct
overschakelen op online lessen (vb. zoomlessen). Dit is van toepassing voor
de lessen waarvoor dit mogelijk is. Deze vervangen dan onze wekelijkse
danslessen, er wordt verder geen korting of dergelijke gegeven.

-

Dansstudio Bouger is niet verantwoordelijk voor diefstal/beschadiging of
verlies van voorwerpen tijdens de lessen en op de parking.

-

Indien er te veel dansers afwezig zijn, kunnen lessen samengevoegd of
geannuleerd worden.

Voor meer info inzake onze lessen contacteer onze jeugdverantwoordelijke Van Orshoven Peggy via
0478/27.28.59 of via info@bouger.eu.
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