
Tanssistudio Razzmatazzin säännöt 
Ilmoittautuminen 
Kaikille tunneille tulee ilmoittautua etukäteen. Muista ilmoittautua myös kokeilukerralle. 
Alle 18-vuotiaan ilmoittautumisen tulee olla huoltajan tekemä. 
Ilmoittautuminen tehdään nettisivuillamme osoitteessa: www.razzmatazz.fi/tanssitunnit/ilmoittautuminen. 
Ilmoittautuminen on sitova. 
Jos toivomasi tunti on täynnä, otamme muutamia tanssijoita jonotuspaikoille. 
Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Jos oppilas vaihtaa ryhmää tai keskeyttää syyskauden jälkeen tulee siitä ilmoittaa 
kirjallisesti info@razzmatazz.fi ennen syyskauden loppumista. 
Tunneilta poisjääminen ei ole peruutus. 
 
Tiedotus ja yhteystietojen ilmoittaminen 
Tanssistudio tiedottaa nettisivuillamme ja sähköpostitse tai kiireellisissä tapauksissa viestillä. 
Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa mahdollisista yhteystietojen muutoksista sekä tarkistaa niiden oikeellisuus ilmoittautumisen 
yhteydessä. 
 
Ilmainen kokeilukerta 
Tunneillamme on ilmainen kokeilukerta (ei koske drop in tuntia). 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita paikan koko lukukaudeksi tai kokeilukerralle. Jos kokeilukerran jälkeen haluat jatkaa 
tunnilla, tulee ilmoittautuminen tehdä pian kokeilutunnin jälkeen. 
 
Kausimaksu 
Lasku tanssitunneista lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu ilmoittautumisen yhteydessä. 
Laskun summa määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan. 
Kesken kauden aloittavien lukukausimaksusta sovitaan erikseen: info@razzmatazz.fi. 
Kausimaksua ei palauteta, jos oppilas keskeyttää kesken kauden. 
Voit maksaa kausimaksun myös erissä. Myös erissä maksettavat kausimaksut erääntyvät kokonaisuutena, jos oppilas keskeyttää 
kesken kauden. 
Kausimaksu palautetaan ainoastaan lääkärin todistusta vastaan. Lääkärin todistus tulee toimittaa studiolle mahdollisimman pian 
sairasloman alettua. Alle 4 viikon sairaspoissaoloja ei korvata. 
Kausimaksu on mahdollista maksaa myös etuuksilla. Voit kysyä asiasta info@razzmatazz.fi ja suorittaa maksun vastaanotossa. 
Jos tunnille tulee liian vähän osallistujia ja tunti joudutaan perumaan, palautetaan kausimaksu tanssijalle, jos tanssija ei halua 
vaihtaa tuntia toiseen. 
 
Kisaryhmät 
Kisaryhmäläiset sitoutuvat ryhmän koko lukuvuodeksi. Kisaryhmien kausimaksut laskutetaan sähköpostilla kauden alettua. 
Kisaryhmien poissaoloja ei voi korvata muilla tunneilla. 
 
Poissaolot, sairastuminen ja tuntien korvaaminen 
Oppilas voi korvata poissaolot osallistumalla toisella tanssitunnille saman kauden aikana. Neuvoja sopivan tunnin löytymiseksi voi 
kysyä studion vastaanotosta. Pitkäaikaisen (vähintään 4 vk) sairastapauksen tai loukkaantumisen vuoksi on mahdollista hakea 
kausimaksun palautusta. Lääkärin todistus tulee toimittaa heti sairasloman alettua studion vastaanottoon tai 
spostitse info@razzmatazz.fi 
 
Force Majeure 
Tanssistudio pidättää oikeuden lähiopetuksen korvaamiseen etäopetuksella ja/tai lähiopetuksen siirtämiseen myöhempään 
ajankohtaan jos tanssitunteja ei ole mahdollista järjestää meistä johtumattomista syistä.  Tansstudio ei ole velvollinen korvaamaan 
rahallisesti peruuntuneita tai siirtyviä lähiopetustunteja. 
 
Alennukset 
Samassa taloudessa asuville on alennus -10 € lukukausimaksusta. 
Opiskelija-alennus on 10€. Opiskelija-alennus koskee 3.asteen opiskelijoita. Näytä opiskelijakorttisi vastaanotossa kauden alussa. 
 
Vakuutus 
Oppilaitamme ei ole vakuutettu tanssistudion puolesta, hoidathan vakuutukset kuntoon tanssituntien ajaksi. 
Tanssikoululla on vastuuvakuutus. 
 
Kuvaaminen 
Tanssistudiolla ja näytöksissä otettuja kuvia ja videoita voidaan käyttää markkinointi tarkoituksiin tanssistudion omilla nettisivuilla ja 
muissa julkaisuissa. 
Tunneilla ei saa kuvata ilman erillistä lupaa. 
Jos lasten/nuorten tunneilla on erikseen sovittu kuvattavasta tanssista, video on aina vain yksityiseen käyttöön. Jos videolla näkyy 
muita kuin oma lapsi, sitä ei saa julkaista julkisissa sosiaalisissa medioissa. 
 
Yleistä 
Tanssistudio ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista. Löytötavaroita säilytetään puoli kautta ja niitä voi kysellä vastaanotosta. 
Arvoesineet on otettava saliin mukaan. 
Tanssitunneilla tehtyjä koreografioita ei saa esittää ilman tanssistudio Razzmatazzin ja opettajan lupaa. 
Pidätämme kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- sekä opettajamuutoksiin. 
 
Razzmatazz pidättää oikeuden sääntöjen muutoksiin. 
 


