Inschrijfformulier - Studio Moving Stars
Wij heten jou van harte welkom bij de Moving Stars! Heel veel plezier bij onze
dansschool!
Kleding/schoeisel
Tijdens de lessen zien wij graag iedereen in dans/sportkleding. Natuurlijk mogen de
jongste kinderen ook een prinsessenjurk o.i. aan hebben. Bij de einduitvoering
dragen alle groepen vanaf 9 jaar zwarte sport/dansschoenen.
Kijken bij de lessen: Om te voorkomen dat de dansers tijdens de les te veel worden
afgeleid, is het niet mogelijk om bij de les te blijven kijken. Hiervoor bestaat de
gelegenheid tijdens de “kijkles”. De eerste les van de maand laten de kinderen het
laatste kwartier zien wat ze hebben geleerd.
Vakanties: In de basisschoolvakanties vervallen alle lessen. De zomervakantie
begint na de einduitvoering.

Disney-Dance
Kid-Dance
Street-Dance
Show-Dance
Hip-Hop
Modern
Wedstrijdteams
Lady’s Dance

Contributie: De contributie is gebaseerd op een heel cursusjaar inclusief de vakanties. In het bedrag is rekening
gehouden met de reguliere schoolvakanties. Het lesgeld wordt in twee periodes per cursusjaar berekend en dient
voor de aanvang van de nieuwe periode betaald te worden. De factuur die u van ons ontvangt kan contant of per
bank betaald worden. Lesgeld t/m 17 jaar 23,- p.m. en vanaf 18 jaar 25,- p.m. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
Moving Stars werkt samen met Jeugdfonds Sport & Cultuur, U-Pas en Stichting leergeld.
Aansprakelijkheid: Studio Moving Stars is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.
Deelname aan onze lessen is geheel voor eigen risico. Studio Moving Stars is dus niet aansprakelijk voor letsel of
andere schade door deelname aan de lessen. Ook deelname aan andere activiteiten bij studio Moving Stars is op
eigen risico.
Inschrijving/Uitschrijving: Graag onderstaand strookje met 10 euro inschrijfgeld, in een enveloppe afgeven bij
de docent. Afmelden kan uitsluitend d.m.v schriftelijk opzeggen (per mail). 1 maand opzegtermijn, vóór 1 februari
of vóór 1 september.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, ik meld mij aan bij Studio Moving Stars:
Locatie:__________________________tijd:_______________Start datum:________________
Naam:_____________________________________________ Geboortedatum:____________
Adres:_____________________________Postcode:____________Woonplaats:____________
Telefoonnummer:____________________________Mobiel:_______________________
E-mail:___________________________________________________________________
1e contributie periode: t/m februari 2023
Inschrijfgeld eenmalig: 10 euro graag samen met inschrijfformulier inleveren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Meern, IJsselstein, Vleuten, Bunnik, Soest, Soesterberg, Hoogland, Leusden, Nijkerk, Utrecht,
Amersfoort; Hogekwartier, Vathorst, Kattenbroek, Zielhorst, Schothorst, Randenbroek en Bergkwartier
Studio Moving Stars Nelson Mandelalaan 144, 3707 KP Zeist
Tel. (030) 6952601 / 06-18473008 www.movingstars.nl e-mail: info@movingstars.nl
reknr. NL50ABNA052.81.63.108 KVK 30147779

