Gedrag en huisregels Misiconi Dance Company
Misiconi Dance Company is een professioneel dans gezelschap, deze professionaliteit is
terug te zien in onze werkwijze en indeling van de dagen, wij verwachten ook van onze
dansers en cursisten een professionele benaderingswijze. In dit document vindt u de
huisregels en alle andere nodige informatie van de danslessen op de dinsdag avond
georganiseerd door Misiconi Dance Company.
Dag en tijd:
Dinsdag 18:45 - 19:45
Locatie:
Catullusweg 29
3076 KB
Rotterdam Lombardijen
Locatie wordt gehuurd van Sportsupport
Contact personen:
Docent: Suzanne lamers

suzannelamers@misiconidance.nl

Communicatie/ administratie:

suzannelamers@misiconidance.nl

Artistiek directeur: Joop Oonk

info@misiconidance.nl

financieel:

finance@misiconidance.nl

Huisregels:
1. Neem altijd goed zittende kleding mee om in te dansen. Ook warme kleding want het kan
soms koud zijn in onze studio’s.
2. De cursisten dansen op blote voeten of sportschoenen, dit in overleg met de docent
3. De docent is niet verantwoordelijk voor persoonlijke zorg van de cursist. Denk daarbij aan
bijvoorbeeld toilet begeleiding. De docent mag de groep niet alleen achterlaten. Er wordt
geprobeerd zoveel mogelijk een vrijwilliger aanwezig te hebben die kan helpen met naar het
de WC gaan.
4. Neem altijd wat geld, deOV-kaart en eventueel de begeleiderspas mee.Wij gaan vaker met de
dansers op stap naar een speciale locatie, hiervoor gaan we vaak met het openbaar vervoer.
Informatie over de begeleiderspas en hoe het werkt: http://www.ns.nl/ reisinformatie/reizenmet-een-functiebeperking/ov-begeleiderskaart.html

5. Communicatie naar de dansers toe over lessen en of bijzonderheden zal via Suzanne Lamers
verlopen. Communicatie over financiën en zakelijke vragen kunt u stellen aan Joop Oonk.
6. Zorg altijd dat u op 10 min voor aanvang van de les aanwezig bent.
7. Afmeldingen minimaal 24 uur van te voren en als het kan 2 dagen van te voren. Dit gaarne via
e-mail naar suzannelamers@misiconidance.nl. Voor dringende zaken kunt u naast de mail ook
contact opnemen met het telefoonnummer +31651035273 of noodgevallen +31644366146
8. Wij verwachten een niet te hoog afmeldings percentage, wanneer een cursist ziek is kan
hij/zij aan de kant zitten en kijken. Misiconi zal uiteraard goed zorgen voor deze danser.
Afspraken bij de dokter, tandarts, en dergelijke is geen reden tot afmelden. Mits er geen
noodgeval is, deze afspraken graag buiten de Misiconi tijden plannen.
9. Stichting Misiconi en de docent is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel opgelopen
tijdens de danscursus. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en of het verlies van
eigendommen.
10. De locatie wort gehuurd door sportsupport. Daarom houdt Misiconi zich aan de huis en gedrag
regels die zijn opgesteld vanuit Sportsupport. zijn wij niet verantwoordelijk voor gevonden
voorwerpen. Zie extra pdf document: ‘Huis en gedragsregels sportaccommodaties Sportbedrijf
Rotterdam 2018’
Rooster 2017 – 2018
Houdt het rooster goed in de gaten, deze staat ook online vermeld op onze website. Vanwege
eventuele optreden kan het zijn dat sommige lessen vervallen en of ingehaald worden op een
andere dag.
Website: http://misiconidance.nl/?page_id=6383&lang=nl
Lesrooster
6,13,20,27 maart
3,10,17,24 april
8,15,22,29, mei
5,12,19,26 juni
3 en 10 juli
Zomervakantie
28 augustus
4,11, 18, 25 september
2,9,16,30 oktober
6,13,20,27 november
4,11,18 december

