Påmeldingsregler Høstcamp Lillestrøm, høstferien 2022
All påmelding til Høstcamp skjer ved registrering i vårt bookingsystem https://balvs3.icapire.net/
I den forbindelse bes kunder merke seg følgende regler:
* Siste påmeldingsfrist for høstens Mini-Dansecamp er 26. september *
* Påmelding er gjeldende når vi mottar bekreftet påmelding i bookingen.
- Du kan betale kurset ved påmelding i bookingen med Vipps/kort, eller få en faktura
til din registrerte e-postadresse løpende.
− Ved avbestilling, kontakt post@norskballettinstitutt.no.
− Ved avbestilling før 30.09. tilbakebetales kursavgiften (hvis denne er betalt),
men kr. 185,- beholdes av NBI (150,- i påmeldingsgebyr og 35,- i
admin.gebyr).
− Ved avbestilling etter dette blir det ikke refundert noen betaling, dersom ikke
legeattest/annen alvorlig grunn fremvises!
− Ved en eventuell nedstengning og avlysning grunnet smittesituasjon (korona)
vil kursavgiften for campen refunderes i sin helhet.
− NBI forbeholder seg retten til å avlyse aktuelle uker dersom det er for få
påmeldinger (færre enn 6 påmeldte). Betalt kursavgift blir da flyttet eller
refundert.
− Vi ber om at ved generell sykdom og dårlig allmenntilstand må barnet holdes
hjemme (samme regler som i barnehagen/skolen).
Reglene over gjelder fordi campen er planlagt i forkant av de gjeldende ukene,
inkludert innkjøp av utstyr, forsyninger og avtaler med personell, og er basert på
bekreftede reservasjoner.
*) Våre ordensregler:
- Vi forventer at deltagerne følger våre regler. Vi forbeholder oss imidlertid
retten til å «utvise» enhver deltaker hvis handlinger, oppførsel eller holdning
er utilfredsstillende og ikke i enighet med våre ledere. I tilfelle av slik
«utviselse», skal det ikke være noen tilbakebetaling av noen del av
betalingen.
- Skolen har ikke ansvar for elevens penger eller verdisaker som befinner seg
på skolens område (men vi har oppbevaringsskap de kan ha tingene i).
- Foresatte har ansvar for å signere barnet inn og ut hver dag, og å gi oss
beskjed hvis noen andre henter enn dere selv!
- Dansecampen fraskriver seg et hvert ansvar med tanke på skader, ulykker og
lignende. Samtidig understreker vi at sikkerhet alltid har høyeste prioritet!
Foresatte er selv ansvarlige for forsikring av sitt barn.
- Høstcampen følger «Kardemommeloven»; «Du skal ikke plage andre, du skal
være grei og snill!». Vi forventer at alle elever respekterer og følger den
ansvarlige voksen/assistent.

