
BETINGELSER Step Up Danseklubb 

For å gå videre må du lese våre betingelser ( huke av ) etter at du har lest betingelsene. Betingelser 
ved medlemskap i Step UP Danseklubb. Dersom du ikke leser disse før påmelding gjelder allikevel 
betingelsene. 

1. Påmeldingen er bindende.  Du kan få tilbake kursavgiften dersom du gir 
oss skriftlig beskjed innen 48 timer etter første timen din hos oss.  Hører vi ikke noe 
innen fristen så er du/dere automatisk påmeldt kurs/ene listet opp i 
ordrebekreftelsen og må betale kurs og medlemsavgift..Dersom man ikke sier fra 
seg en plass vil man bli fakturert hele beløpet. Dette godkjenner du ved å sende inn 
påmeldingskjemaet på nett eller innmeldingskjemaet på studioet.

2. Kun sykemelding fra lege er gyldig for tilbakebetaling av kursavgift etter 
disse 48 timene. Sykemelding må fremvises innen 14 dager etter at den er skrevet 
ut av lege.Etter dette vil ikke penger bli refundert.

3. Du kan ikke dele plassen din med noen, eller gi bort timer når du selv er borte. 
4. Forsikring/LISENS 
5. Forsikring for deltagerne betales gjennom prsmedlemskapet ( SPOND 

INNBETALING). aktivtetslisens på 100/125 kr pr deltager er inkludert i dette og det 
er noe Step U pbetaler videre til Norges Dansefirbund og Norges Cheeer forbund. 
Konkurranselisens kommer i tillegg for de som skal konkurrere. Dette kan du lese 
om i vår klubbhpndbok eller ta kontakt med oss på kurs@studiostepup.com for å få 
vite mer om. 

6.  Innbetaling skjer via nettbank /Vipps  og skal stå på vår konto til forfallsdato 
ellers kan plassen gå videre til en på venteliste. Benytt KID dersom du har fått 
faktura ( gjelder hvis man har betalt inn ett minimum ).  

7. Dersom det ikke er plass på et kurs kan du sette deg opp på venteliste og vi gir 
deg beskjed straks du har fått plass hvis det lar seg gjøre.

8. Vi har et minimum på 8 deltakere på barne/ungdomskurs. Ved færre deltakere 
enn dette vil plass på et annet parti tilbys hvis det lar seg gjøre.Hører du ikke fra 
oss omsette går kurset som planlagt. 

9. Studio Step Up kan endre timeplanen dersom det er for få påmeldte på kurs eller 
av andre grunner som gjør det vanskelig å holde kurset. Alle vil få beskjed om dette 
til den oppsatte e-post adresse i webskjemaet innen 3. kursuken. 

10. Endringer kan forekomme på timeplanen dersom noe har oppstått som gjør det 
vanskelig å gjennomføre kurset eller som følge av skrivefeil på timeplanen. 

11. Ved deltagelse på konkurransekurs godtar man å være en del av Step Up 
dugnad som holder dansekonkurranser, sitter tilsynsvakt og andre trivelige 
oppgaver. Vi strever å holde det på et minimum.Et enkelt og lettsolgt salgsdugnad 
pr sesong må medberegnes. Skulle det være særskilte årsaker som gjør at du ikke 
kan delta på dette. Ta kontakt med Step Ups daglig leder eller dugnadskomite. 

12. Grunnet Covid-19 har Step Up behov for litt ekstra dugnadshjelp. I den anledning 
så settes det opp salgsdugnad eks. kakebokser før jul. Vi takker for hjelpen med 
dette slik at Step Up også i året fremover kan holde kurs for barn, ungdom og 
voksne. For konkurranseutøvere er dette en obligatorisk del av medlemskapet slik 
som i andre idretter. 

13. Force Majeur Dersom Step Up Danseklubb er forhindret fra å utføre en tjeneste 
som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan 
råde over denne, så som brann, krig, pandemier, naturkatastrofer, eller uforutsette 
militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Step Up Danseklubb fritatt for alt 
ansvar. Samtidig plikter vi å gjøre vårt ytterste i å opprettholde alternativ aktivitet i 
så langt det er mulig, eks Zoom og utetrening m.m 

https://ssu-vs3.icapire.net/kurs@studiostepup.com

