Villkor och policyer vid anmälan till kurs hos STHLM DanceCrew AB
Uppdaterade senast 2020-11-29

Terminer och upplägg
På STHLM DanceCrew har vi varje termin två terminsstarter. En fö r de kurser (COMPcrew)
som dansar 14 veckor och en lite senare fö r de som dansar en ”vanlig” kurs (KIDZ, JUNIOR,
GRUWNUPcrew) i 12 veckor. En kursvecka strä cker sig frå n sö ndag till fredag.
Anmälan
Om du dansar en kurs som ä r 14 veckor så må ste du vara anmä ld till den kursen INNAN
fö rsta tillfä llet. På vå ra 12-veckorskurser gå r det bra att prova fö rsta gå ngen utan att du
anmä lt dig i fö rvä g.
Fakturering och betalning
Fö r 14-veckorskurser:
Få r du din terminsavgift på en faktura som skickas till dig FO[ RE kursstart.
Betalningstid fö r en faktura ä r 20 dagar, om du anmä ler dig SENARE ä n 20 dagar fö re
kursstart blir din betalningstid automatiskt kortare då din avgift ska vara oss tillhanda fö re
kursstart. O[ nskar du delbetala din faktura så maila till so]ia@sthlmdancecrew.se
Fö r 12-veckorskurser:
Skickas en faktura till dig nä r du deltagit i kursen fö r andra gå ngen, alltså under vå r andra
kursvecka. O[ nskar du delbetala din faktura så maila till so]ia@sthlmdancecrew.se
Tä nk på att ange den mailadress i din anmä lan som du vill att fakturan ska skickas till.
Hantering av personuppgifter
Vi på STHLM DanceCrew jobbar aktivt med att ordna vå r hantering av personuppgifter efter
den nya GDPR-lagen och kommer att meddela alla vå ra kunder i ett separat utskick om hur
vå ra rutiner ser ut frå n och med Maj 2018. Nä r du anmä ler dig till en kurs på STHLM
DanceCrew samtycker du till att vi registrerar dina personuppgifter (namn, personnummer,
adress, mail samt telefon) i vå r kunddatabas fram till dess att kursen ä r avslutad. Vi kommer
då inte att spara dina uppgifter om du inte så ö nskar infö r nä sta termin.
De uppgifter som du lä mnar till oss ä r nö dvä ndiga fö r att vi ska kunna hantera din anmä lan
och fakturera din kursavgift. Vi kommer endast att anvä nda dina uppgifter i detta
administrativa syfte och vi lä mnar eller sä ljer aldrig ut dem till tredje part. Undantaget ä r
vå ra kanaler i sociala medier, lä s nedan.
Om du ö nskar att vi inte lä ngre spar dina uppgifter så meddela oss skriftligen via mail till
info@sthlmdancecrew.se
Ångerrätt
Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanfö r affä rslokaler(2005:59) full å ngerrä tt i 14
dagar frå n den dag du gjort ditt kö p (din anmä lan) till en kurs.
Om du anvä nder din 14 dagars å ngerrä tt efter det att kursen har startat sker å terbetalning
av avgiften fö r de kurstillfä llen som å terstå r av terminen.

Sjukdom, skada eller annat förhinder
Undantag frå n de 14 dagarna som nä mns ovan gä ller vid lå ngvarig sjukdom, ]lytt frå n ort ,
eller annan jä mfö rbar anledning som omö jliggö r deltagande och som du inte hade kunnat
fö rutse. STHLM DanceCrew kan krä va lä karintyg eller liknande i dessa fall.
Avbokning och Återbetalning
Om du gö r en avbokning av din kurs så upphö r ditt avtal med STHLM DanceCrew att gä lla.
Vi ö nskar ta emot alla avbokningar skriftligen via mail till info@sthlmdancecrew.se
Ihopslagning eller ändring av kurser
STHLM DanceCrew fö rbehå ller sig rä tten att ]lytta, ä ndra eller slå ihop kurser vid få antal
deltagare. Skulle denna ä ndring gö ra att du inte lä ngre kan delta i kursen å terbetalas din
avgift.
Bokning av kurs via tredje part
Om du bokat och betalt din kurs hos oss via tredje part så ä r det frä mst till dem du ska vä nda
dig om frå gor kring din betalning. Frå gor om danskurser hanteras direkt av oss.
Påminnelse om betalning
Må ste vi på minna om betalning tillkommer en avgift på 50 kr
Publicering av fotograKier, namn, rörlig bild o dyl.
STHLM DanceCrew kan komma att publicera fotogra]ier och annan rö rlig media frå n
vå r utbildningsverksamhet på sociala medier så som Facebook, Instagram, Youtube och
dylikt. Nä r du anmä ler dig till en kurs på STHLM DanceCrew så samtycker du till så dan
publicering och skulle du i efterhand vilja att publiceringen tas bort behö ver vi ett mail frå n
dig till info@sthlmdancecrew.se så snart som mö jligt så ska vi så klart se till att inga
oö nskade bilder fö rekommer.
Som kund hos oss kan ditt namn ä ven komma att fö rekomma på vå r hemsida eller i vå ra
sociala kanaler.
Godkännande av villkor
Genom att du anmä ler dig till en kurs i vå r verksamhet så godkä nner du alla ovan villkor.
Tveka inte att hö ra av dig till oss på info@sthlmdancecrew.se om du undrar ö ver nå got
Force Majure
Force majeure så som krig, arbetskon]likt, blockad, eldsvå da, miljö katastrof eller annan
omstä ndighet som parterna inte rå der ö ver och som fö rhindrar part att fullgö ra sina
avtalsenliga skyldigheter befriar part frå n fullgö relsen av dessa skyldigheter. Motparten ska
omedelbart underrä ttas om det fö religger omstä ndigheter som kan fö ranleda tillä mpning av
denna bestä mmelse.
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