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GODMOVES
KURSANMÄLAN
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Denna sidan behåller du

Anmälningsförfarande för deltagande i undervisningen i God Moves Dansskola
Undervisningen i God Moves Dansskola planeras läsårsvis i syfte att tillhandahålla bästa möjliga
kvalitet i enlighet med verksamhetens mål och inom givna ekonomiska ramar. För att möjliggöra
detta, måste deltagarna och föräldrarna medverka genom att i god tid lämna underlag för denna
planering.
Följande gäller:
1. Anmälan tills vidare görs skriftligen till God Moves Dansskola, Centrumgatan 3, 44730 Vårgårda.
Denna anmälan ligger till grund för planeringen. Anmälan gäller tills vidare, dvs du är automatiskt
anmäld till varje ny termin om ingen avanmälan lämnats in.
2. Återtagande av anmälan skall ske skriftligen senast en vecka efter första lektionen, dvs
provlektionen.
3. Avanmälan skall ske skriftligen till God Moves Dansskolan, Centrumgatan 3, 44730 Vårgårda el. epost: godmoves@bilda.nu el. sms till 0730-617183 för att accepteras som avanmälan. Eventuell
avanmälan ska vara oss tillhanda senast andra veckan i terminen.
Om avanmälan inte skickas in senast andra veckan i terminen skall avgiften för terminen erläggas.
Om speciella skäl, t ex sjukdom, föreligger kan kreditering beviljas även senare under terminen om
skriftlig ansökan om detta lämnats in.
4. Inbetalningskort till varje termin skickas ut ca 1 månad inför varje ny terminen på mail. Inkommer
avanmälan efter att inbetalningskortet skickats ut, tillkommer istället en administrationsavgift på
100 kronor.
5. Är eleven anmäld, ska terminsavgift betalas även om eleven inte deltar fullt ut i undervisningen
eller avbryter undervisningen i förtid.
6. Om synnerliga skäl föreligger, kan beslutas om lättnader i dessa regler i enskilda fall efter skriftlig
ansökan.
7. Varje ny hösttermin kan grupper och tider ändras. Detta meddelas senast i juni månad samma år.
Terminsavgifter för läsåret 2017/2018
Lektionstid
Barn/ungdom (tom gymn)

vuxen

45 och 60 min

1020

1170

90 min

1170

1370

135 min

1370

1570

student

65+
1070

959

Familjerabatten är 30% på lägsta avgiften för 2:a, 3:e familjemedlemmen och 50% från och med 4:e
familjemedlemmen.
Rabatten för ytterligare kurs är 250:-kr och kombineras ej med familjerabatten.
Möjlighet för ansökan om sänkt avgift av ekonomiska skäl finns. Ansökan mailas till
godmoves@bilda.nu
Om ni önskar delbetalning uppdelat på fler tillfällen under terminen liksom vid frågor om
betalning är ni välkomna att kontakta Bilda: 0322-795 90
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Denna sidan lämnar du in
Anmälan God Moves Dansskola
……………………………….
Elevens för- och efternamn
………………………………
Personnummer (xxxxxx-xxxx)
………………………………
Adress
………………………………
Postadress och Postnr
………………………………
Telefon mobil (ägarens namn ifall ej elevens)
………………………………
Mailadress som ni önskar få fakturan på
Vi/jag anmäler eleven till undervisning i enlighet med dansskolans Anmälningsförfarande för deltagande i
undervisningen, som vi/jag tagit del av, till följande grupp:
………………………………
Önskad grupp och dag/ tid
Följande familjemedlem(mar) (som bor i samma hushåll) deltar redan i God Moves dansgrupper:
……………………………….……………………………………………………………………………
Namn & grupp på alla familjemedlemmar
Jag
godkänner/ godkänner inte att ovan nämnde deltagare syns på kort enligt ovan. (stryk det som ej stämmer)
På våra stora uppvisningar tas alltid kort som vi sedan gärna använder i våra sammanhang, för reklam, på hemsidan m m.

Vi vill uppmärksamma er på att vi inte kan påverka eller ansvara för foton och innehåll i tidningsartiklar/ -reportage som sker i samband
med våra uppvisningar.
OBS! Inspelning av dansuppvisningar på Kulturen förekommer oftast för dokumentation och/eller försäljning till elever och
föreningsmedlemmar. Om man inte vill vara med på dessa filmer, är det ens eget ansvar att i förväg ta reda på vilka föreställningar som
filmas.
JAG HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT ANMÄLNINGSVILLKOREN OCH BEKRÄFTAR HÄRMED DETTA:

.................................................
Datum och underskrift/ målsmans underskrift
.................................................
Namnförtydligande (texta)
Anmälan sänds till:
God Moves Dansskola
Centrumgatan 3
44730 Vårgårda
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Denna sidan lämnar du in som vill bli stödjande medlem eller vill ge en frivillig gåva

Jag vill bli stödjande medlem i föreningen God Moves.
Jag har satt in avgiften på 50:- kr/ år på följande bankgiro 653-8813.
……………………………….
För- och efternamn
………………………………
Adress
………………………………
Postadress och Postnr
………………………………
Telefon mobil
………………………………
Mailadress

Du kan även sätta in en frivillig gåva på ovanstående bankgiro för att stötta vår verksamhet!
Tack!

