
KOULUTUSSÄÄNNÖT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.ILMOITTAUTUMINEN 
1.1 Oppilaat ilmoittautuvat Baletti- Ja Liikuntakouluun keväisin paperimuotoisella ilmoittautumislomakkeella syys/kevätlukuvuodeksi ja Uudet oppilaat 

nettisivujen kautta mielellään syksyllä ennen tanssituntien käynnistymistä www.balikosoulasmaa.com.   

Oppilaat otetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen että ryhmissä on tilaa. 

 

1.2 Oppilaat täyttävät paperimuotoisen ilmoittautumislomakkeen joka palautetaan opettajalle allekirjoitettuna päivämäärään mennessä. 

( alle 18-v. huoltajan allekirjoitus, maksajan allekirjoitus) 

1.3 Ilmoittautuminen on voimassa koko lukuvuoden. Ilmoittautuessaan oppilas/huoltaja sitoutuu maksamaan sen lukuvuoden lukukausimaksut/kk- maksut  

jolle oppilas on ilmoittautunut. 

1.4 Opettaja tarkistaa läsnäolon tunnin alussa.  

 

2. ILMOITTAUTUMISEN PERUUTTAMINEN 
2.1 Mikäli oppilas, joka on keväällä ilmoittautunut seuraavalle lukuvuodelle, ei ilman pätevää syytä aloita/ syyslukukauden yhdellekään varaamalleen 

tunnille/tunneille, peritään peruutusmaksu 60€/per laji Kevätlukukaudella ei ole peruutusmaksua, kk – lukukausimaksut maksetaan kokonaisuudessaan! 

Kesken kauden voi peruuttaa ainoastaan 4-5 v. Tanssileikki/ lastentanssitunnin. 

2.2 Tanssikoululla on oikeus periä maksu varatuista peruuttamista tunneista, vaikka oppilas ei osallistuisikaan opetukseen. 

 

3. MAKSUT 
3.1 KK – sekä Lukukausimaksut maksetaan merkittyyn eräpäivään mennessä. Emme lähetä erillistä laskua, vaan toivomme että kaikki hoitavat kk- sekä 

lukukausimaksunsa eräpäivänä. 

3.2 Lukukausimaksun voi maksaa erissä, mikäli siitä on erikseen sovittu soittamalla koulun rehtorille. 

3.3 Sisarusalennus (toisesta lapsesta alkaen) 1x 20€ syyslukukaudesta sekä 1x20€ kevätlukukaudelta ja kk- maksajat saavat vähentää 5€/ per. erä  

(toisesta lapsesta alkaen) Huomio! Tanssileikki/Aikuisten jazz eivät kuulu sisaralennuksen piiriin. 

3.4 Maksumuistutuksesta peritään 5€/kpl sekä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lähtien. 

3.5 Maksujen joutuessa perintätoimiston hoitoon oppilas/oppilaan huoltaja maksaa asianomaisen toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron 

maksamattomista opintomaksuista. 

3.6 Oppilas ei voi osallistua opetukseen, mikäli kk- lukukausimaksuja ei ole suoritettu eräpäivään mennessä tai maksujärjestelyistä ei olla sovittu etukäteen. 

3.7 Mahdollisia muita menoja. Lukukausi/kk maksut kattavat vain lukujärjestyksen mukaiset tunnit.  

Vakuutukset sekä katselmukset/kilpailujen kisamatkat mm. osallistujamaksut, matkat, majoitusmaksut ja muut ylimääräiset kulut, oppilaat maksavat itse.  

Mahdollisista lisäkuluista ilmoitetaan erikseen esim. esitysvaatteet! 

3.8 Kaikki oppilasmaksut tulee olla suoritettuna ennen seuraavan lukukauden alkua. 

 
 

4. POISSAOLOT 
4.1 Satunnaisista poissaoloista ei hyvitetä rahassa, vaan oppilas voi käydä korvaamassa poissaolon muitten tunneilla. 
 
4.2 Pitkäaikaisen poissaolon (lääkärintodistus vaaditaan) takia voidaan maksujärjestelyistä sopia erikseen, siitä päivästä alkaen kun on otettu yhteyttä rehtoriin. 
 
4.3 Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja EI palauteta. 
 

4.4 Suuri määrä poissaoloja Lukukausien/lukuvuosien aikana voi heikentää oppilaan mahdollisuuksia saada taiteen perusopetuksen päättötodistusta. 

 
 

5. TANSSIKOULUN KORVAUSVELVOLLISUUS 
5.1 BALETTI- JA LIIKUNTAKOULU EI VASTAA PUKUHUONEISIIN JÄTETYISTÄ TAVAROISTA! 
 

5.2 Oppilaat hoitavat itse tapaturmavakuutuksensa.  

 
 

6. MUUTOSOIKEUS 
6.1 Pidätetään oikeus tunti-, opettaja- sekä opetussuunnitelman puitteissa opetuksen sisällön muutoksiin. 


