Huishoudelijk reglement dansschool i-Dance VZW Leisele

Door lid te worden van i-Dance ga je automatisch akkoord met dit reglement. Binnen de
dansschool vinden wij respect voor elkaar en teamspirit erg belangrijk.

1. Tijdige aanwezigheid in de les
je bent minimum 5 minuten voor de start van de les aanwezig.
als de vorige les nog bezig is, maak je je klaar en wacht je rustig tot jouw les begint.
als je een les mist, gelieve indien mogelijk te verwittigen op voorhand.

2. Teamspirit
- Wij vinden een positieve groepssfeer erg belangrijk. Elke danser is even belangrijk. Elk lid
krijgt voldoende kansen en het bestuur rekent er op dat iedereen ons steunt hierin.
- Wij vragen van elke danser het engagement zoveel mogelijk elke week aanwezig te zijn in de
les.
- Is er ergens een probleem m.b.t. tot de lessen? Wij lossen het graag samen met u op.

3. Betaling lidgeld
- Het verschuldigde lidgeld wordt telkens voor de tweede les betaald. Dan pas ben je
ingeschreven.
- Lidgeld wordt nooit terugbetaald, tenzij bij een ernstige blessure.

4. Gebruik van de danszaal
- Het is ten strengste verboden om je in een ander gedeelte van VBS De Libel te begeven, dan
de kleedruimte en de danszaal.
- Indien je de zaal verlaat tijdens de les, vraag je eerst toestemming aan de leerkracht. Het
bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

5. Kledij/schoeisel
- Je kan danskledij aankopen op school. Per leeftijdsgroep wordt er een ander uniform
gedragen. Kledij kan je eerst op school passen, voor je bestelt. Gelieve de bestelde kledij op
voorhand te betalen.
- Het is verplicht om tijdens de les demi-pointes te dragen. Dansen op kousen is op eigen
risico.
- Voor de lessen yoga mag je loszittende kledij naar keuze dragen. Breng ook een dekentje en
een matje mee.

6. Eten en drinken
- Het is niet toegestaan om te eten in de danszaal en de kleedruimte.
- Tijdens de les mag je water drinken in een zelf meegebrachte fles. Je neemt je flesje achteraf
terug mee naar huis.

7. Verzekering
- Per dansjaar betaal je een bijdrage van 5 euro per lid. Door dit bedrag te betalen, ben je
meteen ook lid van Danssport Vlaanderen. Je lidkaart wordt je door de leerkracht bezorgd.
Deze lidkaart biedt je ook tal van voordelen (www.danssportvlaanderen.be)
- Indien je een blessure oploopt tijdens de les, verwittig je meteen de leerkracht. Je krijgt dan
de nodige papieren mee voor de verzekering.

8. Optredens
- Indien we met de dansschool een optreden verzorgen, beslissen de leerkrachten wie
meedoet. Bij onvoldoende aanwezigheid tijdens de lessen, kan de leerkracht beslissen een
danser niet te laten deelnemen aan een optreden.
- Tijdens een optreden draag je je uniform en is je haar in een dot of staart, tenzij anders
gevraagd.
- Eventuele make-up wordt door de dansschool voorzien.
- Bij optredens vormen de dansers het visitekaartje van i-Dance. Wij verwachten dan ook van
iedereen een correcte houding.
- Repetities voorafgaand aan een optreden zijn belangrijk. Gelieve de gemaakte afspraken
hieromtrent te volgen.

9. Houding ouders
- Ouders mogen in de kleedkamer aanwezig zijn om hun kind te helpen met omkleden.
Daarna verlaten ouders de dansschool. We organiseren elk jaar een openklasdag waar
ouders welkom zijn.
- Het is niet toegestaan om naar de lessen te blijven kijken, noch om foto’s te nemen of
opnames te maken.
- Kinderen worden door ouders/voogd gebracht en afgehaald. Gelieve de lesgever te
verwittigen indien uw kind zelfstandig naar huis mag.

10. Gebruik beeldmateriaal
- Gelieve aan de lesgevers te melden indien u niet wenst dat er foto’s en/of beeldmateriaal
waar uw kind op staat, gebruikt worden voor website, folders,…

11. Slot
- Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan de beslissing van het bestuur
overgelaten.

