Algemene voorwaarden en informatie Artistique 2018-2019 versie selecties en demoteams

Danscentrum Artistique houdt zich
het recht voor om het totaal aantal
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lestijden, lesindeling en tarieven te
wijzigen.
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Specifieke regels selecties en demoteams
Voor cursisten die dansen in een selectiegroep of
demoteam gelden enkele regels.
Van deze cursisten wordt verwacht dat ze:
-

Op tijd aanwezig zijn in de les.
Minimaal 90% van de lessen aanwezig zijn.
Thuis oefenen.
Indien afwezig, de lesstof zelf bijwerken door te
oefenen met het filmpje uit de les of een medecursist.
Een goede motivatie en inzet hebben.
Respect voor elkaar en de docent tonen en bij
(onderlinge) problemen de docent informeren.
Ruim van tevoren afmelden (bij de docent en
administratie) indien ze aan een optreden of
voorstelling niet mee kunnen doen.
Op tijd afmelden indien ze een repetitie/les
afwezig zijn.*

* Afmelden kan door een berichtje in de appgroep te
zetten of de docent/administratie (administratie@
danscentrumartistique.nl) persoonlijk in te lichten.
Vermeld altijd waarom je afwezig bent. Afwezigheid kan
er toe leiden dat je aan een bepaald optreden niet mee
kan doen. De docent kan/mag dit beslissen.
Omdat selectiegroepen en demoteams meer optredens
hebben wordt er bij de ouders vaker een beroep
gedaan om te rijden of kleding te wassen.

Mogelijkheid tot wijziging

Voorlopige planning kijklessen, presentaties en voorstelling
Corso Vollenhove				
Pieperfestival					
Afscheid burgemeester				
Samenloop voor hoop				
NK Soneo (Midnight Poison)			
Kijklessen voor alle dans- en musicalgroepen
Intocht Sinterklaas				
Presentatie Boerderijenboek			
Pietenfeest					
Artistique Dance Event in Chez Marknesse		
Parade						
NK Soneo (Midnight Poison)			
Kijklessen voor alle dans- en musicalgroepen
Superstarz					
Prove your move (Midnight Poison)		
Nacht van Oranje				
Tulpenfestival					
Podiumrepetities voorstellingen			
Generale repetities voorstellingen			
Voorstellingen					
Podiumrepetities + Generale repetitie voorstellingen
Voorstellingen					
*

22 aug 2018
8 sept 2018
27 sept 2018
29 sept 2018
7 okt 2018
15 t/m 21 okt 2018
17 nov 2018
20 nov 2018
1 dec 2018
26 jan 2019
2 feb 2019
3 feb 2019
11 t/m 15 feb 2019
1 mrt 2019
16 mrt 2019
?20 apr 2019
22 apr 2019
13 t/m 17 mei 2019
18 mei 2019
19 mei 2019
20 t/m 24 mei 2019
25 & 26 mei 2019

Enkele groepen zullen naast deze optredens ook nog andere
optredens verzorgen.

Vakanties en vrije dagen
Herfstvakantie				
Kerstvakantie				
Lesvrije week				
Voorjaarsvakantie			
Goede vrijdag en Pasen			
Meivakantie				
Lesvrije week				
2e Pinksterdag				
Zomerstop				

22 t/m 28 okt 2018
24 dec 2018 t/m 6 jan 2019
21 t/m 27 jan 2019
18 t/m 24 feb 2019
19 t/m 22 apr 2019
22 apr t/m 5 mei 2019
27 mei t/m 2 juni 2019
10 juni 2019
Vanaf 24 jun 2019

Melding lesuitval
Danscentrum Artistique informeert de
cursist per mail, Facebook en/of indien
mogelijk per sms, indien een les niet
door kan gaan i.v.m ziekte van een
docent.

Vrienden en vriendinnen
Het is niet de bedoeling om vrienden
en vriendinnen mee te nemen in de les.
Mocht dit een keer wel zo uitkomen moet
van te voren toestemming gevraagd
worden aan de docent. Vrienden en
vriendinnen die graag op dansen willen,
kunnen een proefles aanvragen via de
website.

Danskleding, schoeisel etc.
Bij Intersport Boomsma in Emmeloord kunt u terecht voor danskleding. Bij
kijklessen zijn cursisten verplicht om de kleding en het schoeisel te verzorgen,
zoals hieronder beschreven. Bij optredens en de voorstelling verzorgen de
cursisten zelf het schoeisel zoals benoemd in de voorschriften. Artistique
verzorgt in de meeste gevallen de kostuums.
Proefles
Nieuwe cursisten die een proefles volgen kunnen kleding dragen die soepel zit en
waarin dansbewegingen mogelijk zijn, en sokken, sport- of gymschoenen.
Peuter- en Kleuterdans
3-6 jaar: Zwarte (jazz/turn)schoentjes met zachte zool, een legging of broekje met
topje of balletpakje, de kleur van de kleding is vrij.
Jazz/show/streetdance + Musicallessen + Dans volwassenen
6-11 jaar: Zwarte (jazz/turn)schoentjes met zachte zool, elastische dansbroek/
legging en top.
Vanaf 11 jaar: Zwarte danssneakers, elastische dansbroek/legging en top.
Modernjazz/Techniekles
Blote voeten of zwarte sokken, zwarte jazzpants, of zwarte panty met boxer en
top.
Hiphop en breakdance
Joggingbroek, t-shirt/hemd, sportschoenen/sneakers waarmee niet buiten wordt
gelopen.
Kapsels
Het is de bedoeling dat cursisten met lang haar hun haren opsteken in de les.
Sieraden
Grote oorbellen, armbanden en kettinkjes moeten af tijdens de les. Kleine
oorbellen zijn toegestaan.
Eten en drinken
De kinderen vanaf 6 jaar mogen een flesje met water meenemen naar de lessen,
overige dranken (met suiker) zijn niet toegestaan. In de kleedkamers & danszalen
mag er niet gesnoept of gegeten worden. Kauwgom is i.v.m. veiligheid niet
toegestaan.
Traktaties
Bij verjaardagen mogen kinderen trakteren in de les. De voorkeur wordt gegeven
aan een gezonde traktatie en/of iets dat niet te veel kruimelt. Let op, in sommige
groepen dansen kinderen met een gluten-/lactose-/ of suiker-intolerantie.
Telefoons
Telefoons staan tijdens de les uit of op vliegtuigmodus en kunnen in het daarvoor
bestemde bakje worden gelegd.

Tarieven per termijn (half cursusjaar) 2018-2019
Tarief 1
Tarief 2
Tarief 3
Tarief 4
Tarief 5
Tarief 6
Tarief 7
Tarief 8
Tarief 9
Tarief 10
Tarief 11

Dansles 30 minuten (Peuterdans / ADV)
Dansles 45 minuten (Kleuterdans / ADV)
Dansles 60 minuten
Dans- of musicalles 90 minuten
Dans- of musicalles 120 minuten
Dansles 60 minuten + Dans- of musicalles 90 minuten
Dansles 60 minuten + Dans- of musicalles 120 minuten
Dans- of musicalles 90 min + Dans- of musicalles 90 min
Dans- of musicalles 90 min + Dans- of musicalles 120 min
Dans- of musicalles 120 min + Dans- of musicalles 120 min
Onbeperkt: Meer dan 240 minuten les

€58,€87,€116,€155,€202,€230,€265,€265,€303,€330,€345,-

Bovenstaande tarieven gelden voor cursisten tot 21 jaar, vanaf 21 jaar wordt hetzelfde
tarief gehanteerd +21% BTW.
* Betalen bij Danscentrum Artistique gaat per voorkeur via automatische incasso.
* Termijn 1: 10 september 2018 t/m 27 januari 2019
Uitschrijvingen moeten voor 1 juli 2018 binnen zijn.
Termijn 2: 28 januari 2019 t/m 23 juni 2019
Uitschrijvingen moeten voor 1 januari 2019 binnen zijn.
Seizoen 2019/2020
Uitschrijvingen moeten voor 1 juli 2019 binnen zijn.
* De afschrijvingen zullen plaats vinden rond:
30 september 2018, 30 november 2018 (Termijn 1)
28 februari 2019, 30 april 2019 (Termijn 2)
* Voor vakanties en vrije dagen, zie het vakantie-overzicht.
* Kinderen uit een gezin met een laag inkomen kunnen via de Meedoenregeling
bij de gemeente Noordoostpolder een bon aanvragen. De ingeleverde bon wordt
verrekend met de te betalen contributie.
Voor meer informatie: www.noordoostpolder.nl/meedoenregeling.

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen kan dit middels het uitschrijfformulier op onze
website.
Het jaar is bij Danscentrum Artistique ingedeeld in 2 termijnen. Uitschrijvingen dienen voor de
volgende data binnen te zijn:
Termijn 1: 10 september 2018 t/m 27 januari 2019
Uitschrijvingen moeten voor 1 juli 2018 binnen zijn.
Termijn 2: 28 januari 2019 t/m 23 juni 2019
Uitschrijvingen moeten voor 1 januari 2019 binnen zijn.
Seizoen 2019/2020
Uitschrijvingen moeten voor 1 juli 2019 binnen zijn.
Het is niet mogelijk halverwege een termijn het lidmaatschap te beëindigen.

Melden blessures
Blessures en/of gezondheidsproblemen dienen vooraf gemeld te worden bij de docent.
Chronische klachten dienen direct bij aanvang van het cursusjaar gemeld te worden via
administratie@danscentrumartistique.nl en bij de betreffende docent.

Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ernstige ziekte/blessure
bij cursisten. Maximaal wordt er 25% van het lesgeld vergoed per dansjaar. Dit kunt u
aanvragen door een ernstige ziekte/blessure direct te melden en een doktersverklaring t.a.v.
de administratie te sturen naar Danscentrum Artistique. Als er meer dan drie lessen in één
danstermijn uitvallen door ziekte van een docent, wordt een deel van de contributie vergoed.
Over het algemeen zorgen wij voor vervanging of verplaatsing bij afwezigheid van de docent
en gaan wij ervan uit dat alle geplande lessen zullen doorgaan.

Postadres:
Danscentrum Artistique
Beursstraat 1
8302 CW Emmeloord

Hoofdlocatie Emmeloord:
Theater ‘t Voorhuys
Beursstraat 1
8302CW Emmeloord

tel. 06-54952467
info@danscentrumartistique.nl

Leslocatie Vollenhove:
Godfried v. Rhenenlaan 2
8325EX Vollenhove

Extra leslocatie E’oord:
Cultuurbedrijf
Harmen Visserplein 2
8302BW Emmeloord

Danscentrum Artistique is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van
eigendommen van cursisten. Deelname aan de lessen en/of evenementen
(zoals optredens, voorstellingen, workshops etc.) van Danscentrum
Artistique geschiedt op eigen risico. Wij erkennen geen aansprakelijkheid
voor schade, (gevolgen van) blessures of enig letsel ontstaan naar aanleiding
van het gebruik van de faciliteiten en/of deelname aan de lessen of
evenementen van Danscentrum Artistique of opgelopen tijdens het verblijf
op en in de nabijheid van de locatie.

Reglement alcohol, tabak en drugs
Op en rondom de leslocaties van Artistique en tijdens evenementen van
Artistique is het voor cursisten verboden om te roken. Tevens is het niet
toegestaan om onder invloed of in het bezit te zijn van alcohol en/of drugs.

Reglement foto & filmmateriaal
Cursisten die geen toestemming geven voor het maken van beeldmateriaal,
kunnen er bij Artistique voor kiezen om te dansen in de reguliere lesgroepen,
waarin geen beeldmateriaal zal worden gemaakt als er geen toestemming
is verleend. Er zal tijdens de lessen van de selectiegroepen door de docent
wel regelmatig een opname worden gemaakt die dient als repetitiemateriaal.
Ook van optredens en voorstellingen, die bij selectiegroepen frequenter
plaatsvinden dan bij regeuliere groepen, kan er beeldmateriaal worden
gemaakt en gepubliceerd.

Europese privacywetgeving
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die
op 25 mei 2018 in werking is getreden, hebben wij aanpassingen gedaan in
ons privacybeleid. Bekijk hier het privacybeleid.

het cursusjaar 2018/2019!

