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Tanssistudion jäsenehdot
1. Ilmoittautuminen ja yhteystiedot
1.1. Tanssijat ilmoittautuvat tunneille ilmoittautumislomakkeella sähköisesti tai
paperilomakkeella paikan päällä. Tuntien paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Vahvistuksen saatuaan onnistuneesta ilmoittautumisesta tanssija voi osallistua tunnille.
1.2. Ilmoittautuminen on sitova kaudelle 2022-2023 ja jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle
henkilölle.
1.3. Jäsenen tulee ilmoittaa Kulta Wellness:lle mahdollisista yhteystietojen (nimi, osoite,
puhelunnumero ym.) muutoksista viipymättä.
2. Jäsenyyden irtisanominen ja peruminen
2.1. Mikäli ilmoittautumisen haluaa perua, tulee se tehdä kaksi viikkoa ennen syys- tai
kevätkauden ensimmäistä ilmoitettua tanssituntia. Määräajan jälkeen tehdystä
peruutuksesta tai ilmoittamattomasta poisjäännistä peritään viisikymmentä (50) euroa.
2.2. Jo maksetun kauden kesken lopettamisesta muutoin kuin lääkärin todistusta vastaan ei
kausimaksua hyvitetä.
3. Maksut
3.1. Kausimaksut peritään kauden ensimmäisen viikon aikana. Lasku lähetetään
ilmoittautumisessa annettuun sähköpostiin, alle 18-vuotiaiden laskut menevät huoltajalle.
3.2. Kausimaksut ovat kotisivujen hinnaston mukaiset. Perhealennukset saman talouden
tanssijoista on -5%/tanssija kahdesta tanssijasta ja -10%/tanssija kolmesta tanssijasta.
3.3. Laskuissa on eräpäivä 14 vuorokauden kuluttua laskutuspäivästä. Maksumuistutukseen
lisätään laskutuslisä, paperilaskulisä sekä viivästyskorko. Mikäli maksu viedään perintään,
on tanssija/huoltaja velvollinen maksamaan avoimen laskun lisäksi perintäkulut. Tanssija ei
voi jatkaa tunneille osallistumista ennen kuin viivästyneet maksut ovat kokonaisuudessaan
maksettu.
4. Poissaolot
4.1. Poissaoloista pyydetään ilmoittamaan viestitse Kulta Wellness:n puhelinnumeroon
(puh. 050 3454 780). Satunnaisia poissaoloja ei korvata rahallisesti, tunteja voi kuitenkin
mahdollisuuksien mukaan korvata osallistumalla muille ikäluokkansa tunneille.
4.2. Sairaudesta johtuvasta yli kuukauden poissaolosta voidaan lääkärin todistusta vastaan
tehdä muutoksia kausimaksuun.
5. Korvausvelvollisuus
5.1. Ohjaajien vastuu tanssijoista on vain tanssitunnin ajan.
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5.2. Tanssistudiolla on vahinkovakuutus mikä korvaa tilojen tai välineiden aiheuttamat
vahingot tanssijoille. Tämän lisäksi toivomme kaikilla tanssijoilla olevan vakuutus vapaaajan harrastuksissa tapahtuvien tapaturmien varalta.
6. Henkilötiedot
Kulta Wellness säilyttää jäsenten henkilötiedot Tietosuojalain (1050/2018) mukaisessa
tietokannassa. Täyttäessään yhteystietolomakkeita asiakkaan tulee lukea ja hyväksyä
tietosuojaseloste ennen lähettämistä/allekirjoittamista.
7. Yleistä
7.1. Kulta Wellness ei vastaa pukuhuone- tai aulatiloihin jätetystä omaisuudesta.
7.2. Tanssistudion yhteydessä oleva kuntosali ei ole tanssijoiden käytössä ilman
kuntosalijäsenyyttä. Alaikäisten tanssijoiden huoltajat ovat vastuussa tanssijoiden
pysymisestä tanssistudion puolella ennen ja jälkeen tanssitunnin.
7.3. Kulta Wellness on ympäristönä savuton ja päihteetön.
7.4. Tanssistudiolla ei suvaita minkäänlaista kiusaamista ja tarvittaessa tapaukset
käsitellään valmentajien ja asianomaisten kanssa.
7.5. Asiaton ja aiheeton oleskelu Kulta Wellness:n tiloissa on kielletty.
8. Muutosoikeus ja tiedottaminen
8.1. Kulta Wellness pidättää oikeuden tehdä muutoksia tunti- ja opettajajärjestelyihin sekä
jäsenehtoihin.
8.2. Kaikista mahdollisista tanssistudion toimintaan ja jäsenyyksiin liittyvistä muutoksista
tiedotetaan kotisivuilla (www.kultawellness.fi).
8.3. Äkillisissä muutoksissa tanssituntien järjestämisessä ilmoitetaan tanssijalle/huoltajalle
välittömästi viestillä.

