
Bubblin' Moves ilmoittautumisehdot & yleiset säännöt Kevätlukukausi 2016

1. Ilmoittautuminen 

Tunneille ilmoittaudutaan Bubblin' Movesin nettisivuilta (www.bubblinmoves.com/tanssikoulu) 
löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuessa lomakkeella eritellään  
tunti/tunnit/workshop, johon ilmoittaudutaan sekä maksuerät. Lisätietoja-laatikkoon ilmoitetaan  
mahdollisesta Smartum/Edenred-seteleillä maksamisesta tai eritellään Introduction-tuntien jaksot tai  
workshop-tunnit (jos useita). Valittaessa maksutavaksi laskun, se toimitetaan asiakkaalle internet-
sivuston lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella. Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen  
asiakas hyväksyy säännöt ja sitoutuu maksamaan 
kokonaisuudessaantunnit/kausimaksun/workshopin, joille on ilmoittautunut. Ilmoittautuminen 
koskee aina yhtä kautta kerrallaan. Ilmoittautumiseen lähetetään vastaus 7vrk:n kuluessa 
ilmoittautumisesta, kuitenkin jo lähettämällä ilmoittautumislomakkeen oppilas sitoutuu tuntien  
maksamiseen. Täynnä olevat tunnit/workshopit on merkitty lukujärjestykseen, näihin voi tiedustella  
paikkoja sähköpostitse. 

Mahdolliset muutokset maksutapaan/ilmoittautumiseen tehdään aina viimeistään 14vrk:tta ennen  
laskun eräpäivää. Oppilas voi vaihtaa tunnilta toiselle, jos sillä on tilaa tai maksaa laskun 
erääntymättömät erät Smartumeilla/virikeseteleillä (Edenred), kun asiasta ilmoitetaan ajoissa  
kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info(at)bubblinmoves.com. 

Tunteja voi kokeilla kertamaksulla, joka suoritetaan opettajalle ennen tuntia käteisella
̈/Smartum/virikeseteleillä. Kertamaksulla tunnille ei tarvitse ilmoittautua. Kokeilutarjous  
5€/ensimmäinen tunti uusille oppilaille on voimassa koko kevätkauden 2016. Kokeilutunnille ei  
tarvitse ilmoittautua ja se maksetaan kuten kertamaksu. Oppilas voi kokeilla yhtä queen style ja  
yhtä moves-tuntia kokeiluhinnalla. Jos käy tunneilla vain satunnaisesti, kannattaa ostaa 10 kerran 
kortti. Kortin voi ostaa opettajalta ennen tuntia käteisellä tai Smartum/virikeseteleillä. 10 kerran  
kortilla ei kuitenkaan voi varata paikkaa tunneilta vakituisesti. Kymmenen kerran kortti on 
voimassa ostokauden ellei toisin sovita. 

Kausimaksu on sama viikoilla 1-3 ilmoittauduttaessa. Tunneille voi ilmoittautua myös kesken 
kauden jos tunti ei ole täynnä (merkintä lukujärjestyksessä), tällöin ilmoittautumiseen tulee merkitä  
mistä lähtien tunnille ilmoittaudutaan - jos merkintää ei ole, ilmoittautuminen alkaa lomakkeen  
lähetyspäivästä. 

2.Tunnit, sisältö ja hinnasto 

Tuntiaikataulu löytyy nettisivuilta: www.bubblinmoves.com/tanssikoulu/#lukujärjestys Tuntien 
sisältöihin ja tasoihin voi tutustua: www.bubblinmoves.com/tanssikoulu/#tuntikuvaukset 
Kevätkauden viikkotuntien hinnasto: www.bubblinmoves.com/tanssikoulu/#hinnasto. Workshopien 
hinnat löytyy helpoiten kunkin tapahtuman Facebook-sivulta. Workshop-tapahtumasivut ja 
uusimmat tiedoitteet, linkit blogikirjoituksiin ja muuta ajankohtaista löydät helpoiten seuraamalla  
Bubblin' Movesin Facebook-sivua osoitteessa: www.facebook.com/Bubblinmoves 

3.Maksutavat 

Kausimaksut, introduction-tunnin jaksomaksut sekä workshopit maksetaan laskulla, joka 
toimitetaan asiakkaalle internet-sivuston lomakkeeseen täytettyjen tietojen perusteella. Asiakas on  
vastuussa ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista. Laskut lähetetään laskutusohjelman kautta  
viimeistään 7vrk:tta ennen sen eräpäivää. Jos laskua ei makseta eräpäivänä, muistutuksista ja laskun 
perinnästä vastaa perintätoimisto. Kaikki muistutus- ja perintäkulut ovat asiakkaan maksettavia. Jos  
olet valinnut maksutavaksi Smartum/Edenred-setelit, erittele ilmoittautuessa maksatko koko 
summan/molemmat erät seteleillä ja toimita setelit ensimmäiselle tunnille. Jos Smartum- 

seteleitä ei ole toimitettu ensimmäisellä kerralla, tunneista lähetetään lasku joka erääntyy heti.  
Asiakas on itse vastuussa ilmottamaan tanssikoululle muutokset maksutavassa ajoissa, viimeistään 
14vrk:tta ennen laskun eräpäivää. Myöhästyneitä Smartum/Edenred-seteleitä ei oteta vastaan laskun 



jo eräännyttyä. 10 kerran kortit, kokeilutunnit ja kertamaksut maksetaan käteisella
̈/Smartumeilla/Edenred-virikeseteleillä (kts. kohta 1. ilmoittautuminen). 

4.Alennukset 

Korkeakouluopiskelijat ja työttömät saavat alennusta kausi- ja jaksomaksuista 10%. Alennusta ei  
voi yhdistää muihin alennuksiin. Alennus ei koske workshopeja, kokeilutunteja eikä kertamaksuja. 

Koko kauden yhdessä erässä maksaville tulee 10% kerta-alennus kausimaksusta. Alennus ei koske 
kesken kautta tunneille ilmoittautuvia (alkaen 4. viikosta). Alennusta ei voi yhdistää opiskelija-  
alennukseen. 

5. Eräpäivät 

Kevätlukukaudella 2016 laskut erääntyvät: 

Koko kauden maksavat 11.1.2016, osissa maksavat 1. erä: 11.1.2016 Toinen erä: 5.4.2016. 
Introduction-tunnin jaksot: A. 11.1.; B. 10.2., C. 16.3. D. 20.4.2016. Tai myöhemmin 
ilmoittauduttaessa 14 vrk:tta ilmoittautumisen vastaanottamisesta.

Workshopit erääntyvät workshop-päivänä. 

6. Tuntien korvaaminen 

Läsnäoleva (=ilmoittautuminen voimassa) oppilas voi korvata poissaolojaan vapaasti 
samanpituisilla, ensisijaisesti alemman tason tunneilla saman kauden aikana niin etu- kuin 
jälkikäteenkin poissaolosta. Oppilas huolehtii itse korvaustuntien käyttämisestä määräajan sisällä ja  
pitää kirjaa poissaolojensa määrästä. Bubblin' Moves ei ole velvollinen tiedottamaan oppilaalle  
hänen poissaolojensa määrää. Käyttämättömiä tunteja ei voi siirtää seuraavalle kaudelle eikä niitä  
hyvitetä. Huomaa, että jos ilmoittaudut lyhytkursseille, korvausoikeus on voimassa kurssin keston 
ajan. 

Korvaustunneille ei tarvitse ilmoittautua. Korvaustuntilaisia ei oteta tunneille, joissa merkintä  
"täynnä". 

7. Peruutukset ja muutokset oppilaan toimesta 

Ilmoittautumiset ovat sitovia, joten lähtökohtaisesti peruutukset eivät ole mahdollisia.  
Sairastapauksissa pyritään tunnit korvaamaan muilla tunneilla saman kauden aikana. Vakavemmissa 
tai pidemmissä sairastapauksissa (yli kuukauden) kausimaksun maksaneet voivat siirtää 
lääkärintodistuksessa mainitun liikuntakiellon ajalta käyttämättömiä tunteja eteenpäin seuraavalle  
kaudelle. Tilanteet katsotaan tapauskohtaisesti. Rahallista palautusta tai vapautusta  
maksusitoumuksista ei anneta. Kymmenen kerran kortteja ei voi peruuttaa tai siirtää seuraavalle  
kaudelle. 

Lääkärintodistuksen voi toimittaa sähköpostilla info(at)bubblinmoves.com tai postitse: Bubblin'  
Moves, Punavuorenkatu 2 b 18, 00120 Hki. Lääkärintodistuksesta tulee käydä ilmi, ettei oppilas voi 
osallistua tunneille määräaikana. Tunneilta poisjääminen kesken kauden ei ole peruutus. 

Tunnilta toiselle voi vaihtaa, jos tunnilla on tilaa. Ota yhteyttä sähköpostilla, jos haluat tiedustella  
tunnin vaihtamisesta. 

8. Tuntimuutokset ja peruutukset tanssikoulun toimesta 

Mikäli opettaja sairastuu eikä tilalle saada sijaista, tunti voidaan perua. Perumisesta pyritään  
ilmoittamaan oppilaille sähköpostitse tai puhelimitse sekä Bubblin' Moves Facebook-sivulla. Jos 
peruutuksia sattuu saman tunnin kohdalle useampia kuin yksi, Bubblin' Moves on velvollinen 

järjestämään ylimääräisen korvauskerran, jonka ajankohta ilmoitetaan erikseen oppilaille. 

Tunnit aloitetaan jos ilmoittautuneita on minimissään 15. Jos tunti ei ala vähäisen oppilasmäärän  
vuoksi, asiakkaan rahat palautetaan. Jos tunti lopetetaan esimerkiksi vähäisen oppilasmäärän 



vuoksi, voi asiakas halutessaan siirtyä jollekkin toiselle tunnille. Jos asiakas ei halua siirtyä toiselle  
tunnille, asiakkaalle hyvitetään toteutumattomien tuntien osuus kausimaksusta. Käytäntö koskee 
vain kausimaksun maksaneita asiakkaita. 

Bubblin' Moves pidättää oikeuden aikataulu-, tunti- ja opettajamuutoksiin. 

9. Vakuutukset 

Oppilaita ei ole vakuutettu Bubblin' Movesin toimesta. Suosittelemme vapaa-ajan vakuutuksen 
ottamista. 

10. Kuvaaminen tunneilla ja kuvamateriaalin käyttö 

Bubblin' Movesilla on oikeus kaiken tanssikoulun tiloissa ja tapahtumissa kuvatun materiaalin 
käyttämiseen markkinoinnissa ja internet-sivulla. Tunneilla on video- ja valokuvaaminen 
pääasiallisesti kielletty treenirauhan säilyttämiseksi. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muuta, tästä  
päättää tunnin opettaja. 

11. Ehdottomasti SALLITTUA 

Hikoilu, oman fiiliksen mukaan täysillä treenaaminen, hymyn väläyttäminen ja positiivinen 
meininki on ehdottomasti sallittua! Annamme täyden tukemme myös eväiden syönnille ennen 
tunteja, tanssikoululla hengaamiselle sekä kohteliaisuudelle ja kanssatanssijoiden mukavalle  
kohtelulle. 


