Revolution Arts
Dance Companyvzw

Huisreglement
Inschrijving/Betalingen
• Elke inschrijving is persoonlijk. Deze kan dan ook in geen geval worden
overgedragen.
• Na elke start van een semester wordt het lidgeld niet terugbetaald. (mits medisch
attest)
• Inschrijvingen kunnen enkel via overschrijving betaald worden op het
rekeningnummer BE37 9733 6353 6028 (met juiste vermelding van naam +
stijl).
• Inschrijvingen moeten uiterst voor 30/09/2019 betaald worden, zodat ook wij de
betaling kunnen controleren.
• Bij elke betaling wordt de vooropgestelde tijd gerespecteerd. Bij te laat betalen kan
uw inschrijving dan ook geweigerd worden.
• Uw inschrijving is pas definitief na het ontvangen van de betaling.
• Elk lid wordt verzekerd bij danssport Vlaanderen. Het bedrag van deze verzekering
wordt bij het lidgeld aangerekend.

Kledij
• Tijdens de lessen wordt steeds dansbare kleding gedragen (losse, makkelijke
kledij). GEEN JEANS EN JUWELEN!
• Tijdens de lessen worden de haren steeds samen gedaan, losse haren worden
naar achter gedaan met haarlak en/of spelden.
• Tijdens de lessen showdance, kids en work-out worden er propere en dansbare
schoenen gedragen die geen strepen achterlaten.
• Verloren goederen worden verzamelt in de danszaal. Revolution Arts Dance
Company is niet verantwoordelijk voor verlies en/of schade van persoonlijke
spullen.

Zaal
• In de danszaal geldt een algemeen rookverbod.
• Er mag geen kauwgom gegeten worden in de zaal en/of tijdens de lessen.
• Tijdens de lessen of repetities worden ouders of begeleiders niet toegestaan, tenzij
de docent anders vermeld.
• Er wordt niet gegeten noch gedronken in de danszaal. Enkel water en/of
sportdrank is toegestaan.
• De leden houden steeds de danszaal/kleedkamers proper.

Lessen/Afwezigheden
• Tijdens de lessen wordt er geen gsm-toestel of smartphone toegestaan. Heeft u dit
toch bij, dan dient dit veilig opgeborgen te worden in stille toestand.
• Leerlingen dienen tijdig in de les te zijn (min. 5 minuten voor begin van de les).
• Bij afwezigheid brengt u de docent(e) voor aanvang van de les op de hoogte. Dit
gebeurt door een SMS, telefoonoproep of e-mail.
• Minderjarige leden worden begeleid door hun ouder(s) tot aan de danszaal. Zo kan
uw kind niet alleen voor een gesloten deur staan.
• De instructies van de docent(e) worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docent
is gemachtigd elk lid die de les stoort door onaanvaardbaar gedrag de
toegang tot de lessen te ontzeggen.
• Bij blessure is het aangeraden de lessen passief te volgen.
• Elk lid dat door herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid achterop geraakt of de
evolutie van de groep tegenhoudt, kan ontzegd of heringedeeld worden.

Afwezigheid docent(e)
• Bij afwezigheid van een docent(e) proberen we evenwaardige vervanging te
zoeken. Indien dit niet lukt krijgt u minimaal 2 uur op voorhand een SMS, email of telefoonoproep dat de les afgelast zal worden. Deze les wordt
nadien wel ingehaald.

Groepsindeling
• Tijdens de eerste lessen worden onze leden door hun docent(e) geëvalueerd.
• De leerlingen worden ingedeeld op basis van kennis, ervaring, vordering en
prestaties.
• Deze beslissing is niet aanvechtbaar.
• De groepsindeling wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd door onze docenten.
• Dansers met geen of weinig ervaring worden aangeraden de A-lessen te kiezen.
• Dansers met enkele jaren ervaring (in diezelfde stijl) sluiten zich best aan bij de
B-lessen.
• Dansers die gevorderd zijn en/of een extra uitdaging zoeken kiezen best voor onze
C-lessen.
• De niveau keuze bij inschrijving kan gewijzigd worden door onze docent(e).
• Het is belangrijk dat elk lid in het juiste niveau zit om kwaliteitsvolle lessen te
bieden en zich optimaal te kunnen ontplooien.

Foto- en videomateriaal
• Tijdens de lessen mag er door leden niet gefilmd of gefotografeerd worden.
• Al het foto- en videomateriaal dat bezit zijn van Revolution Arts Dance Company
kan gebruikt worden als promotiemateriaal.
• Onze docenten stoppen veel tijd en moeite in de voorbereiding van hun lessen. De
lessen en choreografieën zijn dan ook eigendom van Revolution Arts Dance
Company.
• Wanneer we merken dat onze lessen/choreografieën elders door andere personen
gebruikt worden, kunnen we beslissen hen definitief uit de dansschool te
verwijderen.
• Als u niet wilt dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt, kan u dit aangeven bij
de inschrijving.

Communicatie en informatie
• Alle nodige informatie wordt verzonden naar het email-adres dat opgegeven is bij
inschrijving.
• Hoogstnodige informatie kan u verwachten via SMS en/of telefoonoproep. Deze
kan ook altijd teruggevonden worden op onze social media.
• Onze website is elke dag up-to-date, dus vòòr je vragen hebt kijk je best eerst op
onze website.
• De dansschool is zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar.
• Voor bijkomende activiteiten kan u zich inschrijven via een apart
inschrijvingsformulier.

Respect
• Zowel tijdens als naast onze danslessen spreekt het voor zicht dat er een
respectvolle houding heerst tussen docenten, bestuur, ouders en leden.
• Er wordt verwacht dat iedereen respectvol omgaat met het materiaal van
Revolution Arts Dance Company. Kleding van de dansschool wordt tijdig
teruggegeven na gebruik.
• Als er sprake is van onaanvaardbaar gedrag of een respectloze houding kan het
bestuur beslissen om een lid, docent(e), medewerker of familielid van een
danser de toegang tot de dansschool in de toekomst te weigeren.
• De leerlingen en ouders zijn respectvol t.o.v. docenten, bestuursleden en de
andere leerlingen/ouders. Pesten en geweld (zowel fysiek als verbaal)
worden niet getolereerd.
• Nuttige en opbouwende inbreng van de dansers of de ouders is welkom. We
zullen hier in de mate van het mogelijke rekening mee houden.

Besluit
• Het bestuur van de dansschool kan steeds inbreuken op dit reglement of enige
andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen, lesgevers,
medewerkers en familieleden, zowel binnen als buiten de vereniging,
bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen
zijn niet aanvechtbaar.
• Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en
het doel van Revolution Arts Dance Company in gedrang brengen, kunnen
gesanctioneerd worden of de toegang tot onze dansschool in de toekomst
geweigerd worden.
De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit
reglement.
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