Dansgarde GMV De Peg

Huisreglement Dansgarde GMV De Peg
Financiën
- De contributie voor één dansseizoen bedraagt € 60,- per lid voor 1u training per week tijdens
het dansseizoen. Indien de trainingstijd korter is, wordt de contributie naar evenredigheid
vermindert. De contributie dient voor het einde van het seizoen voldaan te worden op
rekening nummer NL83RABO0135717760 t.n.v. Dansgarde Lottum ovv naam lid.
- Wanneer een lid wenst te stoppen dan kan dit op het einde van het seizoen. Men dient dit
direct na de Gekke Maandag in Lottum, schriftelijk dan wel via de mail te doen bij de
oudercoach van de betreffende groep.
Algemene regels
- We gaan voor, tijdens en na de danslessen met respect met elkaar, met de trainer en coach
om. De dansers luisteren naar de trainer en oudercoach.
- Tijdens de les mag een flesje water mee genomen worden. Géén ander drinken, etenswaren
of snoep.
- Verplicht schoeisel tijdens de danslessen zijn dans- of turnschoentjes. Deze schoenen worden
niet buiten gedragen.
- Verplichte kleding tijdens de danslessen is sportkleding waarin de danser gemakkelijk kan
bewegen (geen spijkerbroek of andere knellende kleding).
- De haren van de meiden dienen vast te zitten met behulp van speldjes of in een staart.
- De danser dient vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn in de Smetenhof. De
lessen beginnen op het juiste tijdstip om uitlopen te voorkomen.
- De dansers worden iedere les en optreden verwacht, afmelden kan alleen bij hoge
uitzondering bij de oudercoach. (Het is namelijk belangrijk dat de groep zoveel mogelijk
compleet is om de dansen aan te leren!)
- Indien een danser een medische aandoening of medische klachten heeft, zou het prettig zijn
als de oudercoach hiervan op de hoogte wordt gesteld voor aanvang van de dansles, zodat
hiermee rekening gehouden kan worden.
Tijdens schoolvakanties en feestdagen zijn er geen danslessen. M.u.v. kerstvakantie, dan is er
een training vanwege het Dansgarde Festival in Velden. De data van trainingen worden bij
aanvang seizoen gecommuniceerd.
- Wanneer lessen verstoord worden door bepaalde dansers, krijgen deze dansers een
opmerking, waarschuwing of worden aan de kant gezet. Wanneer dit herhaaldelijk voorkomt,
word dit besproken met de ouders door de oudercoach.
- Als een groep een optreden heeft buiten Lottum, worden de ouders verzocht om te rijden. Er
word een rijschema gemaakt, waaraan de ouders zich dienen te houden of onderling dienen
te ruilen.

