Betalingsbetingelser, vigtig Info og datoer for sæson 38.
Sæson 38:

Består af 34 undervisningsgange.
Vi begynder sæsonen, mandag d.29. august 2022-sidste undervisnings dag er mandag d.5. juni.
2023

Sæsonbetaling:

Der skal betales 4 gange den pris der står ud for hvert hold, prisen er incl. det beløb vi skal betale
til Koda/Gramex for at kunne spille musik i timerne.
1. gang ved tilmelding af dansehold på nettet.
2. gang 1-10-2022.
3. gang 1-11-2022.
4. gang 1-12-2022.
Der betales ikke kontingent i Januar-Februar-Marts-April og Maj.
I kan betale over Netbank Handelsbanken reg. 0898 konto 1011717,
Mobilepay 62659. Husk altid at skrive elevens navn i kommentarfeltet.
Dankort og Kontanter på danseskolen.
Ved indmeldelse efter september, justeres prisen i forhold til antal resterende undervisningsgange.
Sæsonen er bindende efter første måned.

Prøvetime:

Koster 100,- kr. pr. pers.
Dette beløb, bliver selvfølgelig fratrukket, hvis man fortsætter hos DancingTeam.

Rabat:

75,- kr. i rabat for deltagelse på flere hold
eller 75,- kr. i rabat for søskende pr. betaling.
10% rabat ved forudbetaling af hele sæsonen, gælder kun til og med september.
Der gives ingen rabat på klippekort.

Turnering:

Vi afholder 3 hygge turneringer for DancingTeams dansere på "Tapeten" lille sal

(Magleparken 5, 2750 Ballerup).
Søndag d. 16. oktober 2022 - lille sal
Søndag d. 27. november 2022– lille sal
Søndag d. 29. januar 2023 - lille sal
Julehygge:

Søndag d. 27. november (1. søndag i advent) 2022

Kigge på dage:

Uge 40 i 2022 - og uge 5 i 2023.

Ferier:

Efterår: fra d. 17. oktober til og med d. 23. oktober 2022 (uge 42).
Jul: fra d. 19. december til og med d. 4. januar 2023
Vinter: fra d. 13. februar til og med d. 19. februar 2023 (uge 7).
Påske: fra d. 4. april til og med mandag d. 10 april 2023
Bededag: lukket d. 5 maj
Kristi Himmelfart: lukket d.18-19 maj
Pinse: lukket 29 maj
Dato kommer når vi har fået den af Baltoppen

Opvisning:
Facebook:
Instagram:

Her vil du hele tiden blive opdateret med sidste nyt fra dancingteam.
Har man ikke facebook kan man alligevel hele tiden blive opdateret på vores hjemmeside.
@dancingteam2750

