Reglement Motion family
1. Je bent elke training aanwezig (buiten feestdagen en vakantiedagen als dit zo
gecommuniceerd wordt door de coach). Jullie kunnen hiervoor jullie evenementenkalender
raadplegen die jullie na de auditie gekregen hebben.
Mini Motion: zondag 9u tot 10u30
Mad Motion: zondag 10u30 tot 12u
Machika Motion: 12u tot 13u30
2.

Bij afwezigheid de coach op de hoogte brengen, minstens 1 dag op voorhand. Enkel
noodgevallen op de dag zelf + reden! van afwezigheid. (0498/18.21.74)

3. Je toont je inzet en motivatie héél het jaar door.
4. Je volgt minstens 1 uur extra les in Dansstudio Yae’da, deze is naar keuze. Als lid van een
wedstrijdteam is het niet toegelaten dat je enkel traint/groeit/evolueert als danser in de
trainingen van MM. Je dient jezelf als danser te ontwikkelen buiten de lesuren van Major
Motion. Volg je ook nog in een andere dansschool les, is dit bespreekbaar met de coach.
5.

Je bent aanwezig bij de extra geplande lessen.

6. Respect voor de anderen dansers in Mini Motion en voor de andere dansers van Dansstudio
Yae’da. Uiteraard ook voor materiaal.
7. De laatste twee trainingen voor een optreden/wedstrijd verplicht aanwezig, indien niet neem
je niet deel aan de wedstrijd/optreden (geen uitzonderingen).
8.

Er wordt rekening gehouden met het feit dat er extra trainingen kunnen ingelast worden die
tijdig meegedeeld zullen worden. Hier dien je ook aanwezig te zijn.

9. Bij optredens en wedstrijden ben je verplicht aanwezig, enkel bij een noodgeval kan hier een
uitzondering voor gemaakt worden (bespreekbaar met de coach). Ook indien je als reserve
opgesteld wordt, dien je aanwezig te zijn.
10. De officiële communicatie mbt wedstrijden/optredens/…. gebeurt niet via Facebook, maar via
e-mail. Er wordt iedere keer een officiële e-mail naar de ouders gestuurd om
miscommunicatie te voorkomen.
11. Er wordt doorheen het jaar door naar Yaëlle toe gecommuniceerd over problemen,
opmerkingen, …
12. Het inschrijvingsgeld wordt tijdig betaald (meer informatie hierover op de website van
Dansstudio Yae’da).
13. Je dient tien minuten op voorhand aanwezig te zijn in de les. Laatkomers dienen Yaëlle
hierover te informeren met de reden.

14. Er dient een aankoop gedaan te worden van een Mini Motion t-shirt van. Gelieve het nodige
bedrag over te schrijven op het rekeningnummer: BE72 9733 6237 0816 (met je naam en
maat)
15. Vervoer heen en terug van optredens/wedstrijden wordt zelf geregeld met behulp van
ouders. Iedereen moet zich engageren hiervoor, niet enkel de coach.
16. Mini Motion is geen tweede optie. Je doet wat je kan om aanwezig te zijn in de lessen.
17. Je volgt verplicht twee externe workshops in één dansjaar.
18. Je bent akkoord dat er foto’s van jou gepubliceerd worden op sociale media.
19. Zonder akkoord van de coach worden er geen foto’s en/of filmpjes gepost op sociale media.
20. Je houdt in je achterhoofd dat je het gezicht van Dansstudio Yae’da en van Mini Motion bent.
Je bent dan ook steeds vriendelijk naar externen toe.
21. Tijdens evenementen van zowel de dansschool als van Mini Motion wordt jullie aanwezigheid
en inzet verwacht. Een evenement kan niet bestaan zonder enige voorbereiding en hulp.
22. Bij een derde waarschuwing verlaat je Mini Motion.
23. Je bent lid van Mini Motion in september tot de start van de nieuwe auditie in september het
jaar erna. Indien je toch vroegtijdig het team verlaat, ontvang je geen inschrijvingsgeld terug
en geniet je niet meer van de korting voor andere danslessen in Dansstudio Yae’da.
24. Elk jaar wordt er nieuwe kledij (en schoenen) gekocht om deel te nemen aan
wedstrijden/optredens.
Wanneer je dit contract ondertekent, gaat je akkoord met bovenstaande punten.
Bij niet naleving van deze overeenkomst kan er onmiddellijk overgegaan worden tot de
stopzetting van de samenwerking.
Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel de coach als Mini Motion – lid (ouder) een
ondertekend exemplaar ontvangen, te Boutersem op .../…/…

Mini Motion – lid (ouder),

Dansstudio Yae’da

Voor akkoord

Voor akkoord

(eigenhandig geschreven)
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