Star Dance Studio säännöt ja ehdot
ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuessasi hyväksyt nämä Star Dance Studion säännöt ja ehdot.
Ilmoittautuminen on sitova.
Kaikille tunneille on ilmoittauduttava etukäteen. Ilmoittautumiset tehdään Star Dance
Studion internet-sivujen järjestelmän kautta. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuminen tulee
olla huoltajan tekemä.
Oppilas tai alle 18-vuotiaan huoltaja on vastuussa yhteystietojen oikeellisuudesta.
Oppilaan tai hänen huoltajansa on itse huolehdittava, että tiedot (sähköpostiosoite,
osoite ja puhelinnumero) ovat Star Dance Studion oppilasrekisterissä ajan tasalla ja
ilmoitettava yhteystietojen muutoksista. Mikäli annetut yhteystiedot ovat väärin, Star
Dance Studio ei vastaa siitä aiheutuvasta vahingosta tai menetyksistä.
Mikäli oppilas haluaa vaihtaa ryhmää, ottaa lisätanssitunteja tai lopettaa, tulee siitä
ilmoittaa toimistoon välittömästi sähköpostitse tanssistudiolle info@stardancestudio.fi.
MAKSUT
Tanssituntien hinta on laskettu tanssitunnin pituuden mukaan. Tanssituntien hintaan
kausimaksussa vaikuttaa myös tanssituntien määrä: mitä useampi tanssitunti, sitä
edullisemmaksi tulee yhden tunnin hinta. Voimassa oleva hinnasto löytyy Star Dance
Studion internet-sivuilta.
Tanssitunnin kausimaksu tulee maksaa eräpäivään mennessä. Lasku lähetetään
sähköpostitse. Postitettavasta paperilaskusta peritään 5,00 euron laskutuslisä.
Maksumuistutuksesta peritään 5,00 euron maksumuistutusmaksu. Mikäli maksua ei
suoriteta Star Dance Studiolle, siirretään se perintätoimiston hoidettaviksi. Kaikki
perintäkustannukset lankeavat oppilaan maksettaviksi. Huoltaja on velvollinen
maksamaan ala-ikäisen tanssitunnille ilmoitetun oppilaan kausimaksun.
Lukukausimaksu on sitova. Koulu ei palauta lukukausimaksua, mikäli oppilas
keskeyttää harrastuksen.
OPPILASPAIKKOJEN TÄYTTÖ JA PERUUTUKSET
Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Star Dance Studio tarjoaa
jonotuspaikkoja täynnä oleviin ryhmiin. Jokaiselle kaudelle ilmoittaudutaan aina
erikseen.
Star Dance Studio muistuttaa, että oppilaat, jotka varaavat oppilaspaikan koko
kaudelle, ovat etusijalla.
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Oppilaspaikkaa ei voi perua suullisesti toimistolla eikä opettajalle. Tunneilta
poisjääminen ei ole peruutus.
Star Dance Studio ei palauta maksua kesken kauden lopettaneille muista kuin sairastai loukkaantumistapauksista johtuvista poissaoloista. Sairastapauksissa korvaus
maksetaan lääkärintodistusta vastaan.
Lääkärintodistus on toimitettava palautusta varten Star Dance Studiolle kolmen (3)
viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta, jotta Star Dance Studio voi suorittaa
palautuksen. Sairastapauksia, jotka ovat neljä (4) viikkoa tai alle ei korvata.
Sairausja
loukkaantumistapauksissa
oppilaalle
hyvitetään
menetetyistä
tanssitunneista summa, joka lasketaan kauden keston ja maksetun kausimaksun
perusteella. Oppilaalla on neljän (4) viikon omavastuuaika, josta ei makseta hyvitystä.
Esimerkiksi 150,00 euron kausimaksusta ja 15 treenikertaa kestävästä kaudesta Star
Dance Studio hyvittää neljän (4) viikon omavastuuajan jälkeen 10,00 euroa väliin
jäänyttä kertaa kohden.
Opettajan ollessa kipeänä, Star Dance Studio pyrkii järjestämään paikalle sopivan
sijaisen tai siirtämään tunnin ajankohdan pidettäväksi myöhemmin kauden aikana.

TANSSITUNNIT
Tanssituntien minimi oppilasmäärä on viisi (5) henkilöä, jotta tanssitunti pidetään
lukujärjestyksessä koko kauden. jos ei toisin ole ilmoitettu. Mikäli tanssitunti ei toteudu
ja se lopetetaan tanssistudion toimesta, palautetaan kausimaksu, mikäli oppilas ei
halua vaihtaa toiselle tunnille.
Tunneilla tulee kunnioittaa opettajaa ja muita oppilaita sekä käyttäytyä asiallisesti.
Opettajalla
on
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poistaa
huonosti
käyttäytyvä
oppilas
tunnilta.
Kiusaaminen ja syrjintä eivät ole sallittua.
Tanssitunneille tulee varustautua joustavilla ja liikuntaan sopivilla vaatteilla. Isoja koruja
tulee välttää, sillä ne saattavat olla tiellä ja aiheuttaa vaaratilanteita. Jos käytät
sisäkenkiä, huolehdithan että niiden pohjat ovat tummat eikä niissä ole hiekkaa. Näin
pidämme yhdessä tanssisalien lattiat kunnossa.
Juomapullosta on hyötyä jokaiselle ja vesi on parasta juotavaa treeneissä. Star Dance
Studio ei suosittele limonadien tai mehujen juontia tanssitunnilla. Purkkaa tai
muitakaan herkkuja ei saa syödä tanssituntien aikana.
Puhelinten tulee olla äänettömällä koko tanssitunnin ajan.

Kavereiden tuominen mukaan tunneille ei ole sallittua, elleivät he ole kokeilemassa
ensimmäistä tanssituntiaan aloittaakseen uuden harrastuksen. Kokeilutunnille
ilmoittaudutaan Star Dance Studion vastaanotossa.
Vanhemmat odottavat tunnin aikana salin ulkopuolella, jotta ryhmällä säilyisi työrauha.
Jos tanssioppilaalla on tanssitunteihin vaikuttavia sairauksia tai muita tanssimiseen
liittyviä haasteita, Star Dance Studio toivoo huoltajaa ilmoittamaan tästä
ilmoittautumisen yhteydessä tai sähköpostin kautta. Star Dance Studio voi näin
paremmin huomioida oppilaiden erityistarpeet.
Star Dance Studio pidättää kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- sekä
opettajamuutoksiin.
Tanssituntien peruutuksista Star Dance Studio ilmoittaa aina henkilökohtaisesti
puhelimitse tai sähköpostitse tunnille mukaan ilmoittautuneille. Tarkistathan, että
yhteystietosi ovat ajan tasalla, ja että olet kirjoittanut yhteystietosi oikein.
POISSAOLOT JA KORVAUSKÄYTÄNTÖ
Oppilas voi käydä korvaamassa tilapäisiä poissaolojaan osallistumalla toiselle
vastaavan tasoiselle tai alemman tason tunnille ilman erillistä ilmoittautumista. Tunnin
on oltava saman pituinen tai lyhyempi. Oppilas voi käydä korvaamassa myös Star
Dance Studion peruuttamia tai pyhäpäivistä johtuvia tuntiperuutuksia. Oppilaan
tilapäisistä poissaoloista johtuvia korvauksia ei voi tehdä etukäteen, mutta Star Dance
Studiosta tai pyhäpäivistä johtuvia tuntiperuutuksia voi korvata myös etukäteen.
Korvaamassa voi käydä kuluvan kauden aikana. Korvauksesta ilmoitetaan
vastaanotossa ja samalla ojennetaan korvauslippu.
Korvauslippuja voi pyytää Star Dance Studion vastaanotosta. Korvausliput ovat
henkilökohtaisia ja ne tulee lunastaa kuukauden sisällä poissaolosta. Liput ovat
voimassa kolme (3) kuukautta poissaolopäivästä. Huomioithan, että korvauslippuja
käytettäessä sinun tulee olla ilmoittautunut kuluvalle kaudelle. Korvauslipuilla ei voi siis
“pidentää” kauden aloitusta. Lukukausimaksu on samansuuruinen neljän (4)
ensimmäisen viikon ajan.
Esimerkki: Jos aloitat vasta neljännellä (4) viikolla, olet oikeutettu saamaan
korvausliput kolmesta (3) ensimmäisestä viikosta. Mikäli aloitat vasta tämän jälkeen,
lukukausimaksu määräytyy aloitusviikon mukaan, eikä korvauslippuja aiemmilta
viikoilta luonnollisesti myönnetä.
Star Dance Studio ei ole velvollinen suorittamaan rahallista korvausta tanssitunneista,
jotka ovat asiakkaasta johtuvasta syystä jääneet käyttämättä tai tanssistudio johtuvasta
peruutussyystä, jos siitä on informoitu oppilaita.
Mikäli opettaja on pidemmällä vapaalla syystä riippumatta, tanssistudiolla on oikeus
vaihtaa opettajaa/sijaista kesken kauden. Kausimaksua ei palauteta, vaikka opettaja
vaihtuu kauden aikana.

VAKUUTUKSET JA VASTUUNRAJOITUS
Star Dance Studio ei ole vakuuttanut oppilaitansa tapaturmien varalta, joten pidäthän
henkilökohtaiset vakuutuksesi ajan tasalla.
Tanssinopettajat ovat vastuussa oppilaistaan vain tanssitunnin aikana.
Pidä huolta omista tavaroistasi. Star Dance Studio ei vastaa tanssituntien tai
tanssinäytösten aikana hukkuneesta omaisuudesta.
TEKIJÄNOIKEUDET
Tunneilla opeteltuja koreografioita koskee tekijänoikeuslaki. Mikäli tanssisarjoja tai
koreografioita halutaan esittää Star Dance Studio ulkopuolisissa tilaisuuksissa, on siitä
ehdottomasti pyydettävä etukäteen lupa opettajalta. Myöskään osiota koreografioista
tai tanssituntisarjoista ei saa kopioida. Koreografioita ei saa myöskään esittää
muunneltuna.
Tanssitunneilla otettua kuva- ja videomateriaalia voidaan käyttää Star Dance Studion
markkinoinnissa,
sosiaalisessa
mediassa
ja/tai
jakaa
muulle
ryhmälle
tanssiharjoituksien tueksi. Osallistumalla tanssinäytöksiin, annat automaattisesti luvan
siellä otettuihin valokuviin ja videoihin. Star Dance Studio valitsee kaiken
kuvamateriaalin hyvällä maulla. Mikäli oppilas tai huoltaja ei halua näkyä edellä
mainituissa kuva- tai videomateriaaleissa, tulee asiasta ilmoittaa toimistolle.
YLEISTÄ
Päihteiden ja alkoholin käyttö Star Dance Studion tiloissa on kiellettyä. Tanssisaleihin
vain sisäkengissä, ulkokengät on jätettävä eteiseen.
Jos oppilas vaurioittaa Star Dance Studion kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen
korvaamaan vahingon täysimääräisesti.
Oppilaiden tai huoltajien tietoja ei luovuta eteenpäin. Tietoja hyödynnetään vain
tanssistudion omaa tiedottamista ja yhteydenpitoa varten. Mikäli et halua Star Dance
Studion uutiskirjeitä, ilmoita siitä toimistolle tai sähköpostitse.
Eläinten tuominen tanssisaliin tai odotustiloihin on kielletty.

