Information och villkor.
Välkommen till Kungsbacka Dansklubb.
När du har fått en faktura på den/de kurser som du har anmält dig till kan det även finnas en
uppgift på medlemsavgift om du inte redan är medlem. Avgiften tas ut per halvår för kursdeltagare.
Obs! Medlemsavgiften för familj finns på en av fakturorna för familjemedlemmar på samma adress
som är anmälda vid samma tillfälle.
Registrering och betalning:
När vi har registrerad dig på den/de kurser du anmält dig till skickar vi en bekräftelse via mail.
Fakturan skickar vi så snart deltagarantalet passerar minimiantalet för att kunna köra kursen. Faktura
skrivs ut till varje medlem. Medlemsavgiften är obligatorisk förutom på minikurserna. Om du anmält
fler deltagare vid samma tillfälle men bara fått en faktura kontaktar du någon av oss i
registergruppen. Se längst ner på sidan. Glöm inte att ange fakturanummer när du betalar, för att vi
lättare ska kunna hitta dig i vårt dataregister.
För få deltagare:
Skulle någon kurs som du anmält dig till, inte få tillräckligt med deltagare eller bli flyttad
kontaktar vi dig ett par dagar innan kursstart. Accepterar du inte någon annan likvärdig kurs från oss
eller har ett eget förslag, betalar vi tillbaka inbetald kursavgift.
Sent inkommen anmälan:
Om vi inte hunnit skicka dig en faktura innan kursen startar på grund av att anmälan kommit
oss tillhanda med kort varsel, är du ändå välkommen till kursstart och vi noterar det när du kommer.
Avanmälan:
Anmälan är bindande. Känner du att en kurs som har en längd på 2 tillfällen eller mer inte är
något för dig MÅSTE du avanmäla dig från den kursen inom 5 dagar efter kursstart, annars är du
skyldig att betala kursen, för du uppehåller i så fall en plats. Vid sjukdom kontaktar du någon i
Registergruppen. (Se namn nedan.) Du har alltid möjlighet att byta till en annan kurs. För workshop
och minikurser måste avanmälan ske i god tid före kursstart, så vi har möjlighet att ringa in någon
annan som inte fått en plats på kursen.
OBS! Du ansvarar själv för att vi får in kontonummer för återbetalning,
Via formuläret ”Avanmälan” på vår hemsida gör du enklast avanmälan. Om fakturan är betald
skriver du in det kontonummer som vi skall skicka återbetalningen till, skriv gärna en kommentar om
varför inte kursen passar dig. Makulering av faktura, byte av kurs och återbetalning bekräftas med ett
mail. Du kan även under våra kurstider avanmäla dig via telefon 0300-178 09, eller kontakta någon
personligen i registergruppen direkt på klubben eller via mobil (se nedan).
Registergruppen, Kungsbacka Dansklubb
Yngve Pehrsson
Per-Olof King
Mobil: 0736-10 35 02
Mobil: 0706-32 91 81
Mail: kontakt@kungsbackadansklubb.se
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