DANSREGELS voor DANSERS BIJ

movell ibre

Dansen is FUN !!!! Als er duidelijke afspraken zijn!!
1.
ADMINISTRATIE: Indien het lidgeld niet wordt betaald, wordt dit gevolgd
door uitsluiting van de danslessen en aanverwante activiteiten (optreden,
dansparty, junior dansfeest,…). Betaal dus tijdig!
Uiterste deadline inschrijving online + betaling = 15 oktober. Nadien verhoogt
het lidgeld naar 150€. (heb je betalingsproblemen, contacteer ons)
2.
ADMINISTRATIE: wij communiceren nog uitsluitend via mail/website
of sms, zorg er dus voor dat je online ingeschreven bent en dat je
gegevens kloppen (bij verhuis, gelieve dit te communiceren via mail)
3.
ADMINISTRATIE: Overgaan naar een ander lesuur of een ander
niveau is enkel mogelijk na overleg met de leerkracht(en bestuur). Zij zal
uiteindelijk de beslissing nemen. We volgen de afspraken die opgemaakt
zijn rond de niveau’s.
4.
ELKE LES: Kom steeds op tijd ! Beter 5 minuten te vroeg dan te laat. Het omkleden
gebeurt liefst in de kleedkamer voor het begin van de dansles. Jullie kunnen na de les altijd
gebruik maken van de kleedkamer en douche.
5.
ELKE LES: Kom op regelmatige basis naar de lessen. Dit is de enige manier om bij te
leren en, om samen met heel de groep iets op te bouwen. Als je niet veel aanwezig bent,
stoor je de voortgang van de lessen, dit ten nadele van de dansers die wel elke les komen.
6.

NIET AANWEZIG: Verwittig de dansjuf als je de volgende les niet aanwezig kan zijn.

7.
ELKE LES: Als je veel te vertellen hebt tegen je vriendinnen doe je dit voor de les; Het is
voor de dansjuf en de andere dansers leuker als iedereen zich op de les concentreert.
8.

ELKE LES: Zet je mobiele telefoon uit tijdens de les.

9.

ELKE LES: Geen kauwgom tijdens de lessen.

10.
KLEDIJ: Wij dragen uitsluitend danskledij: dit wil zeggen: een stretchbroek (geen jeans!!), een
T-shirt (die van Move Libre is ‘t leukst), sokjes of dansschoenen waar je je voeten goed in kan
strekken. Voor hiphop mogen sportschoenen.
Doel: zorg er voor dat je goed kan bewegen!
11.

KLEDIJ: De haren zijn vastgemaakt in een staart of dotje (bij lang haar).

12.

Heb je een probleem of opmerking? Stuur een mailtje naar movelibre@gmail.com

!!!De juf mag en zal streng zijn, indien deze regels niet worden nageleefd!!!
Namens de lesgevers en het bestuur van Move Libre

www.movelibre.be

