Kursstart vecka 36
Höstens kurser startar vecka 36 om inte annat anges i kursprogrammet. Om du anmält dig och ännu
inte fått kallelse, ska du ändå komma till första kurstillfället.

Anmälan
Anmälan sker skriftligen och kan postas eller faxas till oss eller lämnas direkt på kontoret
Salabacksgatan 50. Anmälan kan också ske via vår hemsida www. uppsaladansakademi.com.
Anmälan är alltid bindande. Under 18 år krävs målsmans underskrift. Kallelse och faktura kommer
med posten. Vid varje kursstart krävs en ny anmälan. Du blir med andra ord inte automatiskt
överflyttad till nästa termin.

Avanmälan
Anmälan är alltid bindande. Du har dock rätt att avboka din anmälan senast 7 dagar före kursstart
utan avgift. Avbokar du senare än 7 dagar före men innan kursen startat debiteras du en
administrationsavgift på 250 kr. Om du återtar din anmälan eller avbryter ditt deltagande från och
med dagen kursen startat är du skyldig att erlägga full kursavgift. Observera att du alltid måste ta
kontakt med kontoret vid en avanmälan. Att bara utebli från kursen räknas inte som en avanmälan.

Återbetalning
Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om du p g a sjukdom eller
avflyttning från orten, som kan styrkas med intyg, måste avbryta din kurs, betalar du för de
kurstillfällen som genomförts plus en avbokningsavgift på 250 kr.

Faktura/Kallelse/Delbetalning
Du får en kallelse och faktura med posten. Inbetalning ska ske enligt de villkor som där finns angivna.
Vid påminnelse utgår en påminnelseavgift om 75 kr. Kursavgifter går att delbetala 2/3 ggr per termin
mot en avgift om 50/75 kr. Om du önskar delbetalning notera detta på anmälningstalongen.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften i Uppsala Dansakademi /Aktiv Ungdom är 100 kr per år. I avgiften ingår
olycksfallsförsäkring. Deltagaravgiften för ej medlem är 100 kr högre per aktivitet. Som medlem får
du hemskickat kursprogram för nästkommande termin.

Kursrabatter
En enskild deltagare betalar kurserna fullt ut upp till 5700 kr per termin. Kurserna därutöver betalas
med 200 kr per kursplats.
Syskon- och familjerabatt erhålls för familjemedlemmar i ett och samma hushåll. En enskild deltagare
betalar kursavgifterna fullt ut upp till 5700 kr per termin, två familjemedlemmar upp till 6700 kr och

för varje ytterligare familjemedlem betalas ytterligare 1000 kr. Kurserna därutöver betalas med 200
kr per kursplats.
Workshops/kortkurser som inte finns med i kursprogrammet är fristående kurser som inte ingår i
rabattsystemet. Det går heller inte att ta igen missade lektioner på dessa kurser.

Nivåplacering
Vi förbehåller oss rätten till angivande av lämplig svårighetsgrad på kurs, gäller i första hand de yngre
deltagarna.

Kursbyte
Rådgör med läraren och anmäl alltid kursbyte omgående till kontoret. Kursbyte kan enbart ske i mån
av plats.

Ta igen lektioner
Missade lektioner kan tas igen under innevarande termin efter tredje kursveckan i mån av plats.
Avtala med läraren, fyll i talong för ”Ta igen lektion” och lämna till läraren.

Schema – lärarbyte
Vi förbehåller oss rätten att ändra i schemat, samt att byta lärare under kursens gång.

Lov/Inställda lektioner
Kurserna gör uppehåll under höstlovet vecka 44. Observera att alla lärare inte följer dansskolans
rekommenderade lov/klämdagar. Hör därför alltid med din lärare hur terminen ser ut. Ev inställda
lektioner meddelas direkt på hemsidan, av läraren, via mail och/eller på resp. lärares
informationsruta på hemsidan. Brådskande information ex.vis lärares sjukdom meddelas snarast på
hemsidans startsida.

