Serie sept. t/m dec. 2019
Do-In Yoga
De Spelregels

serie Do-In Yoga
De serie Do-In Yoga wordt op dinsdagavond (19.30 – 20.30 uur) en vrijdagochtend (9.30 – 10.30 uur) gegeven
door docente Monique Collée. De lessen vinden plaats bij Dansschool Ruitenberg. De serie start voor de
dinsdaggroep op 24 september en voor de vrijdaggroep op 27 september en bestaat uit 12 lessen tot aan de
Kerstvakantie in december. In de herfstvakantie is er geen les. Het betreft lessen van een uur, éénmaal per week.
Je geeft je op en betaalt voor de volledige serie. Op de site kun je de les-data raadplegen in de ‘les-kalender’.
Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt in overleg met de groep de mogelijkheid tot een inhaal-les
geboden, een plaatsvervangende docent geregeld of het lesgeld van 1 les teruggestort of verrekend.
Een groep bestaat uit minimaal 6 deelnemers. Mocht de groep te klein zijn dan kan besloten worden niet te
starten. Ook kunnen andere onvoorziene omstandigheden leiden tot een stopzetten van de lessen. De
betreffende deelnemers worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Eventueel reeds betaald lesgeld
zal dan gerestitueerd worden.

Deelnemen
Je kunt deelnemen door je aan te melden bij Marriët (info@kitaal.nl) met je gegevens, mailadres en
telefoonnummer. Je kiest 1 groep en meldt je aan voor de gehele serie. Dit kan zolang er plek is.
Mocht je echt een keer een les niet kunnen dan is er de mogelijkheid om in overleg te kijken of deze ingehaald
kan worden in een andere groep (bij voorkeur in dezelfde lesweek of daar omheen). Meld je hiervoor bij Marriët
(kan bv per mail/ app). Dit is onder voorbehoud van plek en kan alleen tijdens de huidige serie t/m december.
Als deelnemer wordt jouw plekje vrij gehouden. Ben je een keer afwezig dan vindt er geen restitutie plaats van
een deel van het lesgeld. Je hebt voorrang om je aan te melden voor het vervolg in januari 2020.

Betalen
Voor deze serie van 12 lessen betaal je €117,- (omgerekend €9,75 per les). Je ontvangt hiervoor de
betaalgegevens per mail, samen met verdere informatie en deze Spelregels (welke ook op de site vermeld staan).
Wanneer je betaling voldaan is gaan we ervan uit dat je akkoord bent met deze Spelregels en is jouw plekje
definitief.

Contact en zo
Voor aanmelding, betaling en vragen hierover of het willen inhalen van een les neem je contact op met Marriët
(info@kitaal.nl , 06-21410020).
Om af te melden voor een les of bij andere inhoudelijke les-vragen heb je rechtstreeks contact met de docente
Monique (06-50201780).

Dank je wel voor je deelname! We wensen je fijne lessen!

