STEPZDANSEUDDANNELSE 2018/2019
Betalingsbetingelser & Regler

1. VÆLG BETALINGSFORM

☐ Kr. 46.000,- / Samlet betaling / SPAR 6.500,-

Betalingsfrist: 27/7 2018

☐ Kr. 52.500,- / Ratebetaling, fordelt således:

Depositum
1. Rate
2. Rate
3. Rate
4. Rate

kr. 14.500,kr. 9.000,kr. 9.000,kr. 9.000,kr. 9.000,-

27/7 2018
27/8 2018
8/10 2018
7/1 2019
18/3 2019

2. UDMELDELSE/REFUNDERING
Samlet betaling og ratebetalinger refunderes ikke i forbindelse med almindelig sygdom (halsbetændelse, lungebetændelse,
influenza m.m.), ved mindre skader (forstuvninger, fibersprængninger m.m.) eller i forbindelse med frivilligt uddannelsesstop.
Ved særlige tilfælde refunderes delvist beløb/nedjusteres forfaldne ratebetalinger. Det gælder ved alvorlig sygdom
(hospitalsindlæggelse), alvorlige skader (brækket ben/fødder) eller i forbindelse med operationer/hospitalsindlæggelser.
Lægeerklæring SKAL forelægges.
Såfremt Stepz vælger at stoppe et uddannelsesforløb med en danser, som vi ikke finder kvalificeret, refunderes – ved samlet
betaling - delvist beløb, svarende til de resterende måneder og – ved ratebetaling - frafalder ikke forfaldne rater.
3. ANDET
3.A - MØDEPLIGT/FRAVÆR
Der er mødepligt til alle timer. Fravær over 10 % skal dokumenteres med lægeerklæring. Ved mere end 25 % fravær forbeholder Stepz sig ret til
at stoppe den enkelte dansers uddannelsesforløb. I dette tilfælde refunderes samlet betaling ikke, og ikke forfaldne ratebetalinger frafalder
IKKE.
3.B - DISCIPLIN
Der forventes disciplin og koncentration fra alle dansere. Det er jer, der skal blive dygtigere dansere. Vi giver jer et redskab i form af professionel
undervisning og gode undervisere, men det er jer, der i sidste ende bestemmer, hvor langt I når.
3.C - ERHVERVSARBEJDE/SHOW MEDVIRKEN
Al erhvervsarbejde, medvirken i shows o.lign. skal lægges udenfor undervisningstiden og må ikke på nogen måde påvirke danserens deltagelse
på uddannelsen, dvs. i form af manglende søvn, skader, overbelastninger m.m.
3.D - TANDLÆGE/LÆGE BESØG
Tandlæge – og almene læge besøg skal lægges udenfor undervisningstiden.
3.E - MOBILTELEFONER
Mobiltelefoner skal være på lydløs hele dagen. Mobiltelefoner er ikke tilladt i salen, medmindre det er aftalt, at der skal tages fotos eller video.
3.F - SOCIALE MEDIER
Der tages løbende igennem året billeder og video af undervisningen og danserne på Danseuddannelsen, der vil blive anvendt på Stepz’
Facebook profiler, Insta profiler, hjemmeside m.m.. Hører vi ikke andet fra dig, går vi ud fra, at du er indforstået med dette.
3.G - FERIER:
Se www.stepz.dk/danseuddannelsen/priser .

Undertegnede er indforstået med ovenstående regler for Stepz Danseuddannelse 27/8 2018 – 21/6 2019.
Denne seddel skal underskrives og returneres digitalt via info@stepz.dk senest 6. juli 2018.
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