Betingelser for medlemmer i Danseklubben Move On.
1.Medlemskontingent
Alle som ønsker å delta på kurs hos Danseklubben Move On må melde seg inn som medlem.
Medlemskontingenten (p.t. på kr. 350,- ) gjelder for ett kalenderår av gangen, og medlemskapet
registreres og betales av den enkelte via MinIdrett. Det er ikke anledning til å melde seg på kurs eller
delta på konkurranser i regi av Norges Danseforbund før medlemskontingent er betalt.
2. Påmeldingsgebyr
Påmeldingsgebyret er p.t på kr. 100,-, per semester og dekker gebyr for påmelding og våre
driftskostnader blant annet for renhold av studio, telefonabonnement og tilsvarende.
3. Kurspåmelding
Påmelding til kurs gjelder for henholdsvis ett høst- eller ett vårsemester. Påmelding til kurs og
betalingen skjer via vår online kurspåmelding, og påmelding må skje innen frist som angis i
arrangementet. Dersom dansere deltar på kurs uten å være påmeldt etter at påmeldingsfristen er gått
ut, vil det bli sendt ut faktura. Fakturagebyr vil da tilkomme.
Antall kursuker i semesteret kan variere noe.
Vi følger skoleplanen i Ski kommune og har derfor ikke ordinære kurs i ferier/helligdager.
4. Avbrudd i kurset
Dersom danseren av ulike grunner må avbryte kurset underveis i semesteret kan klubben etter avtale
innvilge en forholdsvis refusjon i kostnadene for kurspåmelding.
Melding om avbrudd må skje så fort som mulig og meldes til kasserer@moveon.no.
Medlemskontingent og påmeldingsgebyr refunderes ikke uansett årsak til avbrudd.
5. Oppstart etter semesterstart
Dersom noen ønsker å melde seg på midt i eller mot slutten av et semester kan det gjøres en avtale
om redusert kurspris. Dette gjelder ikke alle kurs, og det må avtales i hvert tilfelle. Medlemskontingent
og påmeldingsgebyr tilkommer uansett når i semesteret påmeldingen skjer.
6. Fulltegnet kurs
Noen av våre kurs har begrenset antall plasser. Disse vil fjernes som alternativ fra påmeldingen når de
er fulle.
7. Purringer
Ikke-betalte fakturaer som ikke er ettergitt, vil bli purret. Dersom heller ikke purringene betales, vil
kravet bli sendt til inkasso for videre innfordring. I det øyeblikk saken blir oversendt dit vil det påløpe
betydelige inkassoomkostninger. Selv om kravet senere skulle bli frafalt, vil den som har mottatt
fakturaen måtte dekke inkasso-omkostninger dersom det ikke tidligere er protestert mot kravet.
8. Dugnadsaktivitet
Danseklubben Move On er en del av den frivillige idretten og underlagt Norges Idrettsforbund og
Norges Danseforbund. Vi har flere faste arrangementer gjennom året der vi er avhengige av at foreldre
stiller opp på dugnad. Ved medlemskap i Danseklubben Move On forplikter man seg til å delta i
klubbens dugnadsaktiviteter, både nevnte arrangement men også salgsdugnad som arrangeres en til to
ganger per år.

9. Covid -19
Dersom idrettslaget må stenge ned grunnet smitteutbrudd eller endring i smittevern- reglene vil
kursavgift ikke tilbakebetales.
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