1. Anmälan
Elevens namn och personnummer är det som ni ska fyll i.
En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om
ångerrätt. Ångerrätten innebär att kunden kan ångra sin anmälan genom
att sända ett meddelande om detta till info@dcl.nu inom 14 dagar efter
det att vi bekräftat anmälan. Om kursen har startat och kunden har
deltagit vid ett kurstillfälle har kunden accepterat att avstå sin ångerrätt.
2. Avbokning av kurs
Om du avbokar/avanmäler dig debiteras en administrationsavgift på
200:- samt att du får betala för dom lektioner du deltagit vid.
3. Ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs har du rätt att återfå hela avgiften. Vi
förbehåller oss rätten att ändra lärare och sal om så blir nödvändigt. Vi
rekommenderar självklart en annan kurs och tid för att se om ni har
möjlighet att delta.
4. Byte av kurs
Byte av kurs kan ske i mån av plats under de tre första kursveckorna.
Kontakta oss via mail (info@baders.se) eller telefon (08-643 23 40) om
du behöver byta kurs.
5. Missat kurstillfälle
Om du missar ett kurstillfälle pga t.ex. sjukdom kan du ta igen på en
annan lektion som motsvarar din ålder och nivå eller lägre. (Fråga oss
om du är osäker)
6. Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
GDPR
När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att vi
registrerar personuppgifter. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska
kunna behandla din anmälan och betalning.
Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för
information om vår verksamhet. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna
vidare till tredje part. Här kan du läsa vår dataskyddspolicy.
7. Fotografering i samband med föreställning mm
Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma föreställningar och
lektioner för marknadsföring på webben och i tryck. Även i våran
Youtube-kanal. Godkänner du inte detta ber vi er kontakta oss på
elev@baders.se
8. Ekonomi
Önskar ni delbetala, friskvårdsintyg m.m.
kontakta ekonomi@baders.se

