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Kérjük, tartsd szem előtt, hogy az alábbi szabályok a tanítványaink – azaz a Te érdekedben is betartandóak,
hiszen a gördülékeny és hatékony információáramlást és tanulást szolgálják!

Jelentkezés, információáramlás:
1. Oktatásainkon kizárólag előzetes jelentkezéssel lehet részt venni! Kérjük, hogy mielőtt igénybe veszed valamely
szolgáltatásunkat, írj e-mailt weboldalunkon keresztül vagy hívj minket telefonon! Ezáltal tudunk tájékoztatni a
tudnivalókról és az adminisztrációra is sor kerül. Ha az előzetes bejelentkezés nem történt meg, akkor nem tudjuk
garantálni az oktatáson való részvételed.
2. Ha valamely oktatásunkon részt vettél, magadott e-mail címedet felvesszük a levelezőlistánkra! Weboldalunkon
keresztül való jelentkezésedkor, ill. valamely oktatásunkon személyesen megtekintett Adatkezelési Tájékoztatónk
elfogadásával hozzájárulsz, hogy megadott e-mail címed a könnyebb kapcsolattartás és aktuális híreink,
programjaink elküldése érdekében felvegyük a levelezőlistánkra. Személyes adataidat bizalmasan kezeljük és
természetesen a listáról bármikor szabadon leiratkozhatsz.
Fizetési lehetőségek, számlaigénylés:
3. Oktatásainkon kizárólag készpénzes fizetésre van lehetőség! Kérjük, hogy lehetőség szerint pontos összeget
készíts, vagy kisebb pénznemmel fizess, hogy a visszaadás a lehető leggördülékenyebb és leggyorsabb legyen. A
készpénzes fizetés mellett előfordulhat, hogy utalási opciót is megadunk az anyagiak rendezésére (pl. rövid, egykétnapos kurzusaink esetében). Erről a jelentkezésedkor (e-mailben, telefonon) fogjuk megadni a részletes
tájékoztatást. Ha nem vagy biztos a lehetséges fizetési opciókban, kérj tájékoztatást elérhetőségeinken!
4. Oktatásaink az előre meghatározott áron látogathatók! Sajnos azért mert, késel vagy hamarabb kell elmenned az
óráról, nem áll módunkban félárat számolni, vagy visszaadni a tanfolyamdíjat.
5. Bérletrendszerünk működése:
Tanfolyamainkra szóló bérleteink meghatározott számú alkalomra szólnak és a kártyán feltüntetett lejárati időpontig
érvényesek. A bérletek nem meghosszabbíthatók és nem vihetők át másik tanfolyamra, valamint nem átruházhatók
másik személynek! A lejárt bérleteket az adott tanfolyamhoz tartozó nyereményes dobozba dobhatjátok, melyből 5
nyertest sorsolunk ki a tanfolyam záró alkalmán, akik értékes nyereményekben részesülnek. Reméljük, Te is köztük
leszel! A félév és tanév végén még érvényben lévő bérletedet átviheted a következő szemeszterre (erről az érintettek
minden esetben, időben tájékoztatást kapnak).
6. Mit tehetek, ha befizettem egy oktatást, de nem tudok elmenni?
Ha rövid, egy-kétnapos kurzusainkra befizetted a részvételi díjat, de nem tudsz eljönni, akkor az adott összeget
felhasználhatod bármely más oktatásunkra.
Tanfolyamainkra szóló bérleteinket nem áll módunkban meghosszabbítani, átvinni másik tanfolyamra vagy más
személyre átruházni, ha azt nem használtad fel. A félév és tanév végén még érvényben lévő bérletedet viszont
átviheted a következő szemeszterre (erről az érintettek minden esetben, időben tájékoztatást kapnak).
A táboraink előlegeként befizetett összeget sajnos nem tudjuk visszaszolgáltatni, akkor sem, ha nem tudsz jönni a
táborba, ugyanis ez az összeg foglalóként befizetésre kerül a szállásadónknak. Ezért kérjük, nagyon gondold át,
tervezd meg a programjaidat és csak akkor fizesd be az előleget, ha biztosan részt tudsz venni a táborban.
7. Kérjük, hogy áfás számla igényedet előre jelezd felénk az adott programunkra való jelentkezéskor! A hosszabb
intervallumú (féléves) tanfolyamainkra egy összegben tudunk számlát kiállítani a szemeszter végén.
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Foglalkozásaink működési elvei:
8. Táncoktatásaink folyamatos párcserével működnek, ez mindenki számára kötelező! Lehet, hogy a
házastársaddal, pároddal jársz hozzánk tanulni, de ebben az esetben is be kell kapcsolódnod a párcsere rendszerbe,
hiszen sokan vannak, akik egyedül érkeznek, számukra is biztosítanunk kell a párban táncolás lehetőségét és ezzel a
szabállyal tudunk egyenlő esélyeket teremteni. Nem utolsó sorban pedig a különböző emberekkel való táncolás
elengedhetetlen a megfelelő irányítás-követés elsajátításához, a másokkal való találkozás pedig közösségépítő, ami
szintén célunk a tánc átadása mellett. Hozzánk nem CSAK táncot tanulni jársz, hanem egy szuper társaság tagja
lehetsz!
9. Csak egészségesen látogasd oktatásainkat! Ha fertőző megbetegedésben szenvedsz, kérjük, gyógyulásodig
mellőzd a tanfolyamra járást, mert másokat is megfertőzhetsz (különösen a néptáncoktatás során kötelező párcserék
közben). Mindemellett ha betegen táncolsz, mozogsz, az nem tesz jót a szervezetednek sem, a gyógyulás folyamata is
lassulhat emiatt. Kérjük légy türelemmel, ha pedig meggyógyultál, várunk vissza szeretettel!
10. Oktatásainkon ne javítsd a párodat vagy a többi tanulót! Ha vannak észrevételeid, tanácsaid azt csakis kedvesen,
pozitív töltettel fogalmazd meg. Legjobb, ha jelzed nekünk, a tanároknak, mert lehet, hogy mindenki számára
hasznos információ és érdemes megosztani az egész csapattal. Ha egyénre vonatkozik, akkor is kérd a segítségünket,
így elkerülhetőek az esetlegesen kialakuló bántó vagy kellemetlen helyzetek.
11. Az oktatásaink külső megfigyelése nem engedélyezett! Foglalkozásainkra nem tudunk nézőket beengedni,
ugyanis ez a szituáció elvonja a tanítványaink figyelmét a tanulástól. Lehet, hogy valakit ez a helyzet nem befolyásol,
de a legtöbb embert kizökkenti a megszokott kerékvágásból: folyton odanéz, beszélgetni kezd, zavarba jön attól,
hogy nézik, megszűnik számára a biztonságos tanulási közeg, stb. Kérjük, ezt tartsd tiszteletben és gyermekednek,
párodnak, hozzátartozóidnak, Magyarországra látogató külföldi barátaidnak más programot szervezz az oktatásunk
idejére, amíg Te táncolsz, mozogsz, kikapcsolódsz.
12. Oktatásainkon videofelvétel nem készíthető! Megértjük, hogy gyakorlásra használnád, de a legértékesebb és
leghatékonyabb gyakorlás az, ha a saját fejedből idézed fel a tanultakat. Amire nem emlékszel, azt az órán gyakorold,
ahol tudunk segíteni. Kérjük, értsd meg Te is, hogy nekünk a táncoktatás, képességfejlesztés a munkánk, melyet
személyesen végzünk, nem gyártunk oktató videókat. Az oktató videók készítése rengeteg munka és pénzbefektetés,
nem véletlenül van meghatározott áruk a boltokban az ilyen jellegű anyagoknak. Ez a szolgáltatás nálunk nem vehető
igénybe.
13. Programjainkon (pl. tanfolyam, táncház, tábor) alkalmanként fotót és/vagy videofelvételt készítünk.
Előfordulhat, hogy programjainkon készült felvételek valamelyikén felismerhető módon szerepelsz. Mielőtt az
általunk szervezett programokon részt veszel, kérjük, légy figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével
hozzájárulsz ahhoz, hogy a képmásod esetenként rögzítésre kerülhet abból a célból, hogy a felvételt weboldalunkon,
közösségi oldalainkon, vagy egyéb megjelenéseink során felhasználjuk. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalókról
bővebben az Adatkezelési Tájékoztatónkban olvashatsz.

Köszönjük, hogy elolvastad működési irányelveinket!
Kérjük, tartsd szem előtt, hogy az oktatásaink nem kötelező jellegűek. Ha számodra nem elfogadható a szabályzatunk, legjobb,
ha más programot választasz. Ha viszont egyetértesz a működési irányelvekkel és elfogadod őket, már semmi sem tarthat vissza,
hogy egy remek közösséghez tartozz, örömed leld a tanulásban, fejlődésben és magadévá tedd az Intenzív Néptánc élményét!
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Az Intenzív Néptánc programjai a FlamenCorazónArte Táncszínházi Közhasznú Egyesület tevékenységéhez tartoznak.

