RIiOT EHDOT
Ilmoittautumiset
Tanssitunneille tulee ilmoittautua etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse. Näin toimien vältämme tilanteita, joissa tunnit ovat ylitäysiä. Tunnit
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Oppilasmaksut
Kauden alkaessa oppilaat täyttävät yhteystietolomakkeen, jossa valitaan tuntien maksutapa (kausimaksu/sarjakortti/kertamaksu). Sen jälkeen
kausimaksulaskut lähetetään sähköpostitse yhteystiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen. Tuntimaksut suoritetaan aina ennen tunneille
osallistumista. Smartumin liikuntasetelit käyvät maksuvälineenä normaalihintaisille aikuisten tunneille ja niillä voi maksaa korkeintaan 50%
kausimaksuista.
Sarjakortit ja kertakäynnit
maksetaan vastaanottoon käteissuorituksena tai pankkikortilla. Kaikki sarjakortit ovat henkilökohtaisia ja nimellä varustettuja. Kertamaksua tai
sarjakorttia vastaan oppilas saa vastaanotosta tuntilipun, jolla voi osallistua tunneille. Sarjakortit ovat voimassa 4kk. Voimassaoloa voi pidentää
vain lääkärintodistuksella. Käyttämättömiä kortteja ei lunasteta takaisin. Koulu ei vastaa kadonneista korteista. On kuitenkin suositeltavaa
ilmoittaa korttisi katoamisesta vastaanottoon.
Kausimaksut
voi myös maksaa vastaanottoon käteisellä tai pankkikortilla. Kausimaksuista lähetämme laskutus-lomakkeet sähköpostilla. Laskulla
maksettaessa huolehdi siitä, että viitetieto välittyy maksusi yhteydessä. Kausimaksulaskun eräpäivät ovat sitovia. Mahdollisista
maksumuistutuksista koulu veloittaa 5 euroa/lähetetty lasku. Koulu pidättää oikeuden olla ottamatta oppilasta tunnille, mikäli kausi-maksua ei ole
maksettu eräpäivään mennessä. Kausimaksun maksaneet oppilaat eivät tarvitse lipukkeita normaaleille tunneille mennessään.
Poissaolot
Poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Kausimaksun maksettuaan mahdolliset poissaolot voi korvata koulun vastaavilla tunneilla kuluvan
lukukauden aikana. Vastaanotosta saat ohjeet korvaavista tunneista. Korvaustuntikäytäntö koskee vain kausimaksun maksaneita oppilaita.
Lopettaminen tai tunnin vaihtaminen
Kausimaksun suoritettuaan oppilaalla on 14 vuorokauden kokeiluaika, jonka kuluessa tai sen päättyessä on mahdollisuus lopettaa/vaihtaa
ryhmää. Oppilaan tulee lopettamistapauksessa kuitenkin suorittaa hinnaston mukaiset tuntimaksut kokeiluajalta. Mahdollisista ryhmän
vaihdoksista on neuvoteltava etukäteen.
Alennukset
Koululla on käytössä Perhealennus (10%), kun samasta perheestä käy vähintään kaksi oppilasta tunneilla saman lukukauden aikana. Alennus
myönnetään kausimaksusta.
Kuvien käyttö
Vuosittain koulullamme saatetaan kuvata oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, kilpailunumerot sekä
tanssitunnit. RIiOT:lla on oikeus käyttää em. kuva- ja videomateriaalia koulun markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla ja
opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa.
Yleistä
- Koulu ei vastaa pukuhuoneisiin yms. tiloihin unohdetuista/ jätetyistä tavaroista.
- Pukuhuoneissa oppilaiden käytössä olevien lukittavien kaappien avaimia ei saa viedä pois koululta.
- Koululla ei ole oppilaat kattavaa tapaturmavakuutusta, suosittelemme oppilaille omaa vapaa-ajan
vakuutusta.
• Tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta pääsyn tunnille.
• Puhelimet on pidettävä äänettömällä tuntien aikana

