STUDIO REGLEMENT
1. 	
Parkeren van auto’s dient te geschieden in de daartoe
aangegeven parkeervakken; fietsen deugdelijk afgesloten
in de fietsenrekken. Indien de fietsenrekken vol zijn, de
overige fietsen netjes, veilig en deugdelijk afgesloten
wegzetten, zodat ze geen schade kunnen aanrichten voor
anderen (bijv. tegen auto’s aanvallen).
2. 	Toegang tot de studio van Ghislaine Dance Company is
alleen toegestaan voor leerlingen en ouders van jeugdige
leerlingen van Ghislaine Dance Company. Indien je
geïnteresseerden wil meebrengen kan dat, maar alleen na
overleg met de lerares.
3. 	Het is niet toegestaan voor ouders, bekenden of
onbekenden om tijdens de lessen in de zaal te komen
en naar de lessen te kijken. Uitsluitend in nader overleg
met de docent worden hierop uitzonderingen gemaakt
(bijvoorbeeld voor proeflessen van kleine kinderen).
4. 	Het is verboden met fietsen, skeelers, rollerskates e.d. de
studio te betreden.
5.	De gehele studio is verboden terrein voor dieren (ook
huisdieren!).
6. 	Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften is
het verboden te roken in de gehele studio.
7. 	Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften
moeten de gangen, de trap en alle deur doorgangen
(niet alleen de nooduitgangen) permanent vrije doorgang
bieden. Daarom mogen daar geen spullen worden
neergezet, zelfs niet als dat maar voor korte duur is.
8. 	Het is verboden rond te rennen en/of te schreeuwen en
gillen in de studio. Houd het rustig.
9. 	Omkleden dient uitsluitend te geschieden in de kleedkamer
en niet in andere ruimtes van de studio.
10. 	Leerlingen mogen zich niet in balletkleding buiten de studio
begeven.
11. 	Alle afval dat je veroorzaakt in de studio, dien je netjes zelf
op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat
het niet liggen zodat anderen het wel opruimen voor jou.
Dat geldt met name ook voor papieren bekertjes, kauwgom
etc.
12. 	Iedereen dient zorg te dragen voor een goed beheer van
persoonlijke eigendommen. Neem daarom tijdens de
lessen eventuele waardevolle spullen mee in de balletzaal,
en laat ze niet onbeheerd in de kleedkamer achter.
13.	Ghislaine
Dance
Company
aanvaardt
geen
aansprakelijkheid voor diefstal van persoonlijke
eigendommen in de studio.

14. 	Iedereen dient zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met
de eigendommen van Ghislaine Dance Company in de
studio, behandel het alsof het je eigen eigendom is. Wees
zuinig op alle spullen zodat het verblijf in de studio prettig
blijft voor iedereen.
15.	Zorg ervoor dat je, na gebruik, het toilet altijd netjes en
schoon achterlaat.
16.	De privé ruimte (achter het rieten scherm) en het Magazijn
zijn verboden toegang.
17.	Het is verboden aan de alarminstallatie, telefoon en
brandblusser te komen, tenzij in noodgevallen.
18.	In geval van brand of gevaar, geen paniek veroorzaken
maar de aanwijzingen van de lerares opvolgen.
19.	Elektriciteit- en ventilatieschakelaars mogen uitsluitend
door Ghislaine Dance Company personeel worden bediend.
20.	Het is verboden met buitenschoenen de danszaal te
betreden.
21.	Het is verboden op balletschoenen met zwarte zolen die
afgeven op de vloer, de danszaal te betreden.
22. 	Er zijn geen consumpties toegestaan in de danszaal. Dat
geldt ook voor kauwgom en eventuele waterflessen om de
dorst te lessen tijdens de les. Consumpties kunnen worden
genuttigd in de Foyer.
23. 	Het is verboden om aan de barre te hangen, aan de doeken,
gordijnen en aan de spiegels te komen.
24. 	Het is verboden aan de geluidsinstallatie en geluidsdragers
(CD’s etc.) te komen.
25.	Het is verboden aan fotolijsten, andere lijsten,
informatieborden en informatiestandaards te komen die
op de verschillende plaatsen in de studio hangen en staan.
26.	Leerlingen die betrapt worden op diefstal of het bewust
aanrichten van schade in de studio worden onmiddellijk
verwijderd van Ghislaine Dance Company, terwijl de politie
zal worden ingeschakeld en de financiële schade op hen
zal worden verhaald.
27.	Ghislaine Dance Company aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor ongelukken en of schade (zowel
lichamelijk als materieel) veroorzaakt door deelname aan
de lessen van Ghislaine Dance Company of verblijf in de
studio van Ghislaine Dance Company.
28.	In enig geval, waarin de Algemene Voorwaarden en/of
het StudioReglement van Ghislaine Dance Company niet
(afdoende) voorzien, zal Ghislaine Dance Company een
beslissing nemen.

