
 
REGLEMENT  

 
 

 
 
1. Ved påmelding til kurs hos KGB dans & ballett henviser vi til kjøpsbetingelsene. Disse finner du ved 

bestilling av kurset på nett. 
 
2. Skolen kan avlyse kurs med svært få påmeldte (mindre enn 10 stk). Elevene vil da få tilsvarende tilbud 

annen dag/ tid eller retur av innbetalt semesteravgift. Dette gis beskjed om før kursstart.  
 
3. Ved lang tids sykdom (mer enn tre uker) refunderes semesteravgiften avregnet fra sykemeldingsdato 

bekreftet ved legeattest. Ved kortere fravær grunnet sykdom, reiser og lignende kan eleven ta igjen tapte 
timer på tilsvarende kurs andre dager innen samme semester. Dette anbefales ikke for barn under 8 år.  

 
4. Garderobene benyttes på eget ansvar. Elevene bør merke treningssko og tøy med navn. Vi anbefaler at 

man ikke lar spesielt dyre eller populære klær/sko ligge fremme. Skolen har låsbare skap som kan leies 
for et år, et semester eller en time. Bagger kan man ta med inn i salen. Skolen har ikke erstatningsansvar 
for tapte/stjålne eiendeler.  

 
5. Foreldre venter på sine barn i vårt resepsjonsområde. Dersom en elev har med en gjest skal dette klareres 

med pedagogen, og gjesten må oppholde seg i studio under hele klassen. Gjester skal ikke være med inn 
i garderoben.   

 
6. Elever har ikke lov til å bruke koreografi eller øvelser de lærer i timen av sin pedagog til fremvisninger i 

egen regi, skolesammenheng ol. uten at det er klarert med pedagogen og ballettskolen før bruk. 
 
7. Ballettskolen har ikke forsikringsansvar for skader i forbindelse med trening i våre lokaler eller under 

våre forestillinger.  
 
8. Ballettskolen står fritt til å bruke bilder tatt fra våre forestillinger i reklame- og pressemateriale. Foresatte 

som ønsker å reservere barnet mot dette må ta kontakt med oss slik at vi får registrert det.  
 
9. Elever har ikke lov til å filme hverandre/ta bilder i danseklassen.  
 
 

 
 

Vårt motto er faglig dyktighet 
og godt humør!  

 


