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De administratieve leiding en verantwoordelijkheid liggen in handen van het voltallige bestuur, de
sportieve en artistieke leiding (bv. de keuze van dansen, de groepsindeling) ligt bij de choreograaf /
choreografe. De groepen worden geselecteerd door de choreograaf / choreografe naargelang de leeftijd
en kwaliteit van de lesnemer.
De financiële bijdragen van de dansleden worden bepaald door het bestuur bij meerderheid van
stemmen. Zij kunnen deze ten allen tijden aanpassen.
Er is ook een jaarlijkse verplichte verzekering te betalen.
Het lidgeld moet betaald worden voor de deelname aan de lessen.
Bij niet of laattijdige betalingen kunnen er sancties worden getroffen door het bestuur. Indien vóór
aanvang van de tweede les het verschuldigde lidgeld niet is betaald, kan de danser(es) weerhouden
worden uit de les.
Nieuwe kandidaat-dansers mogen één proefles volgen alvorens te betalen. Ze dienen zich wel op
voorhand in te schrijven. Nieuwe leden dienen zich ook altijd eerst kenbaar te maken bij het bestuur of
een afgevaardigde ter plaatse.
Lidgelden betaald voor lessen die wegens ziekte of ongeval niet werden bijgewoond worden enkel
gecompenseerd indien wij een geldig doktersattest krijgen binnen de 8 dagen na de eerste afwezigheid.
Persoonsgegevens van de leden mogen worden meegedeeld aan belanghebbende instanties, doch zal
Serbatoio vzw deze niet doorgeven voor commerciële doeleinden.
Foto's of beeldopnames van leden mogen door dansstudio Serbatoio vzw gebruikt worden.
Indien een lid bezwaar zou hebben om zijn gegevens te laten gebruiken moet hij dat schriftelijk melden
en dit elk jaar opnieuw bij de start van het dansseizoen. (meer info: raadpleeg ons privacybeleid)
Als er iemand niet meetraint zonder geldige reden kan het bestuur of de dansschool niet
verantwoordelijk gesteld worden bij een ongeval.
Dansstudio Serbatoio vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan en/of
diefstal van uw persoonlijk eigendommen zowel binnen de accommodatie als op de parking. Gelieve
daarom zeker geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.
Tevens zijn we niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Materiële schade wordt vergoed op kosten van de persoon of zijn verantwoordelijke die ze rechtstreeks
of onrechtstreeks heeft veroorzaakt.
In gans het complex geldt een algemeen rookverbod. Het gebruik van alcohol is niet toegestaan.
De danszalen mogen enkel betreden worden met propere schoenen.
Het gebruik van een GSM tijdens de lessen is ten strengste verboden. Uitzondering voor noodgevallen,
mits goedkeuring van de lesgever.
Draag geen juwelen, oorringen of uurwerken tijdens de lessen. Lichamelijke schade aan jezelf of
anderen door het dragen ervan valt buiten de verantwoordelijkheid van de vereniging.
Draag aangepaste sportschoenen en gemakkelijke danskledij, dus geen jeans en/of stadskledij.
Het is verboden eten en/of frisdrank mee te brengen. Enkel water is toegestaan.
Enkel deelnemende dansers worden toegelaten in de danszalen. Er mag niemand de les storen zonder
verwittiging van het bestuur of een afgevaardigde ter plaatse.
Wees steeds een voorbeeld voor anderen en gedraag je respectvol.
Dit reglement kan ten allen tijden aangepast worden door het bestuur.
Inlichtingen of opmerkingen
Er is altijd een contactpersoon aanwezig tijdens de trainingen.
Contactnummer: 011/88 15 65
E-mail: serbatoio@telenet.be

