MyDance Tantsuklubi üritused
Osalemise tingimused, reeglid ja tasustamine

1. Mõisted ja selgitused
1.1. MyDance Tantsuklubi üritused – Klubi poolt korraldatavad üritused lasteaia ja kooliealistele lastele.
Üritusteks võivad olla erinevad ühe ja mitme päevased ööbimistega ning ööbimisteta tantsulaagrid
kontsertid, tantsupäevad, workshopid (töötoad), esinemised, võistlused jne.
1.2. Üritusel osalemise tasu – tasu, mida Klubi küsib lapse eestkostjalt tema lapse üritusel osalemise
eest. Üritusel osalemise tasu koos makse rekvisiitidega on reeglina välja toodud MyDance
Tantsuklubi kodulehel (www.mydance.ee) vastava ürituse kirjelduses, mille kaudu toimub ka
üritusele registreerumine.
1.3. Registreerimine üritusele – Klubi poolt korraldatud üritusele registreerimine eeldab lapse
eestkostjalt konkreetse ürituse registreerimisvormi täitmist (kui ei ole öeldud teisiti), tingimustega
nõustumist ja üritusel osalemise tasu ülekandmist ürituse kirjelduses välja toodud rekvisiitide ja ette
antud tähtaja jooksul.

2. Registreerimine üritusele
2.1. Üritusele registreerumiseks tuleb lapse eestkostjal:
2.1.1. Leida üles ürituse
www.mydance.ee

reklaam,

uudis

või

detailinformatsioon

Klubi

kodulehelt

2.1.2. Tutvuda põhjalikult ürituse lühikirjeldusega s.h ürituse päevakava, osalemise tasu jm
olulised detailid.
2.1.3. Täita enne registreerimise tähtaega ürituse registreerimisvorm, mis sisaldab vajalikke
lapse andmeid ning eestkostja kontaktandmeid;
2.1.4. Nõustuma käesolevate tingimuste, reeglite ja tasustamise korraga;
2.1.5. Tasuma üritusel osalemise tasu vastavalt ürituse kirjelduses toodud rekvisiitidele 48
tunni jooksul pärast registreerimisvormi täitmist;
2.2. Üksnes õigeaegne registreerimisvormi täitmine või ülekande tegemine ilma registreerimisvormi
täitmiseta, ei garanteeri lapsele kohta üritusele. Registreerimine kehtib ainult siis, kui on täidetud
registreerimisvorm ja tasutud üritusel osalemise tasu Klubi arveldusarvele.
2.3. Sõltuvalt üritusest (ürituse kirjelduses määratud) on kohtade arv üritusele piiratud. Kohtade
täitumisel on Klubil õigus registreerimine peatada enne tähtaega ja sellisel juhul kehtib põhimõte kes ees, see mees!

3. Üritusest loobumine / registreerimise tühistamine
3.1. Lapse eestkostjal on õigus tühistada registreering üritusele kuni 24 tundi enne üritust, teavitades
sellest Klubi e-maili teel info@mydance.ee
3.2. Vastavalt registreeringu tühistamise ajale kehtivad järgmised üritusel osalemise tasude tagastamise
reeglid:
3.2.1. Kui registreering tühistati enne registreerimise tähtaega, kuulub tagastamisele 100%
üritusel osalemise tasust;

3.2.2. Kui registreering tühistati peale registreerimise tähtaega, aga enne ürituse algust 24
tundi, kuulub tagastamisele 50% üritusel osalemise tasust;
3.2.3. Juhul kui klubil on võimalik leida asemele uus registreerija, siis tagastab Klubi 100%
üritusel osalemise tasust;
3.2.4. Klubi jätab endale õiguse teha erandeid üritusel osalemise tasu tagastamise osas
sõltuvalt ürituse iseloomust ja teistest huvilistest;
3.3. Juhul kui registreering on tühistatud ja tagastamisele kuulub osa üritusel osalemise tasust, siis
Klubi annab lapsele või tema eestkostjale üritusel personaalselt lapsele soetatud aksessuaarid,
nagu näiteks linnalaagri särk, meene, diplom, medal. Sõltuvalt üritusest on erinevad aksessuaarid.
Ürituse aksessuaarid saab kätte MyDance Tantsuklubi kontoris (Pärnu mnt 552, Tallinn),
kooskõlastades Klubiga eelnevalt kättesaamise aja (info@mydance.ee , +372 56966 233)
3.4. Kui ürituseni on jäänud vähem kui 24 tundi s.h pärast ürituse toimumist ei ole võimalik
registreeringut tühistada ja sellisel juhul ei tagastata ka üritusel osalemise tasu. Klubi annab lapsele
või tema eestkostjale üritusel personaalselt lapsele soetatud aksessuaarid, nagu näiteks linnalaagri
särk, meene, diplom, medal. Sõltuvalt üritusest on erinevad aksessuaarid. Ürituse aksessuaarid
saab kätte MyDance Tantsuklubi kontoris (Pärnu mnt 552, Tallinn), kooskõlastades Klubiga
eelnevalt kättesaamise aja (info@mydance.ee , +372 56966 233)
3.5. Klubi jätab endale õiguse tühistada ürituse registreeringuid kui mingil põhjusel ei ole võimalik
planeeritud viisil üritust läbi viia. Sellisel juhul kuulub tagastamisele 100% üritusel osalemise tasust.

4. Muud tingimused
4.1. Ürituse päeval vastutab lapse eestkostja oma lapse eest kuni treenerile üleandmiseni ja võtab
lapse vastu ning oma vastutusele tagasi pärast ürituse lõppu ürituse kirjelduses määratud kellaajal.
4.2. Lapse eestkostja vastutab lapse väli- ja sisetingimustele vastava riietuse eest, kuid arvestab Klubi
soovidega riietuse mugavuse ja omavahelise kokkusobivuse osas.
4.3. Klubi jätab endale õiguse kontakteeruda lapse eestkostjaga ürituse toimumise ajal ja paluda
eestkostjal lapsele järele tulla, kui:
4.3.1. Lapsel esineb käitumisega probleeme - ei kuula treeneri/juhendaja sõna, häirib tugevalt
teisi lapsi, käitub vägivaldselt või segab mõnda muud moodi ürituse läbiviimist.
4.3.2. Laps muutub ärevaks, õnnetuks või kuidagi muud moodi näitab oma käitumisega, et ei
soovi antud üritusel viibida
4.4. Lapse eestkostja on kohustatud teavitama Klubi lapse tervisklikust seisundist, kui laps vajab selle
tõttu erilist tähelepanu või hoolt s.h kuid mitte ainult: allergiad, talumatused, hingamisraskused,
psüühilised häired, diabeet. Hinnates tervislikke mõjusid lapse ja ürituse kontekstis on Klubil õigus
tühistada lapse registreering ja sellisel juhul kuulub tagastamisele 100% üritusel osalemise tasust.
4.5. Klubi edastab üritusega seonduva informatsiooni ja olulised täpsustused reeglina e-maili teel enne
üritust.
4.6. Lapse eestkostja annab Klubile õiguse üritusel foto- ja videosalvestuseks. Foto- ja videomaterjali
kasutatakse klubi infokanalites (koduleht, sotsiaalmeedia, email) ürituse kajastamiseks ja klubi
reklaamimiseks.
4.7. Klubi jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, reegleid ja tasustamise põhimõtteid.
Muudatused jõustuvad uue redaktsiooni loomisel ja kodulehele lisamisel.

