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Wij verzoeken iedereen vriendelijk om op tijd in de les aanwezig te zijn.
Om de rust tijdens de lessen te garanderen, zijn de deuren gesloten en moeten mobiele telefoons uitgeschakeld worden of het geluid uitgezet worden.
De dansers worden opgehaald door de docent om vervolgens gezamenlijk naar de zaal te gaan. Bij Sportcentrum Harks en Sportcentrum Fitlife is het
NIET de bedoeling dat leerlingen/ouders zelf naar boven lopen. Bij Sportcentrum 040fit, in het Klooster en/of in ’t BrandPunt blijven de kinderen en
ouders bij de bar of in de kleedkamer tot ze opgehaald worden.
Tijdens de les is het gebruik van een mobiele telefoon NIET toegestaan.
Vaak sluiten lesuren op elkaar aan. Hierdoor is het voor de docenten moeilijk om tussentijds vragen te beantwoorden. Vriendelijk verzoek wanneer je
een vraag hebt, een email te sturen naar info@ucdance.nl.
Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de lessen in de zaal blijven kijken of bij Sportcentrum Harks voor in het portaal verblijven of bij
Sportcentrum Paramount en het Evoluon in de open ruimte blijven staan/zitten. Dit is alleen mogelijk bij een proefles of tijdens onze kijklessen welke
wij meerdere keren per jaar organiseren. Voor onze allerjongste leerlingen kan dit natuurlijk wel mogelijk zijn, wel graag in overleg met de docent.
Ook de laatste 10 minuten binnen lopen in de les is niet de bedoeling. Wij maken zoveel mogelijk filmpjes, zodat iedereen ook de dansen via de
groepsapp kunnen volgen.
Wij verzoeken iedereen geen hinder of overlast te veroorzaken voor en na de lessen in verband met andere aanwezige activiteiten in het pand.
Sportcentrum Harks en Sportcentrum 040fit hebben het beleid dat iedereen die in het Sportcentrum lessen komt volgen of het pand betreedt (met
uitzondering van het bar gedeelte) in het bezit moet zijn van een leden pas. Ook alle leden van UC Dance dienen daarom een leden pas te gebruiken!
Voor de leden pas dient een (pas)foto te worden afgegeven aan UC Dance (of via de info@ucdance.nl) zodat wij de betreffende pas kunnen laten
klaarleggen aan de receptie van het Sportcentrum. Op deze pas zit geen borg.
Bij verlies of diefstal moet je € 10,00 opnieuw betalen voor de nieuwe leden pas.
In de danslessen is sportkleding vereist (dus geen spijkerbroeken, lange oorbellen, horloges e.d.) Daarnaast wordt ieder verzocht om gymschoenen
(geen buitenschoenen) te dragen. Het is namelijk niet toegestaan buitenschoenen te dragen in de zaal.
Het meenemen van een waterfles/bidon met water is toegestaan (geen pakjes drinken/limonade en/of etenswaren/snoep).
Geen kauwgom tijdens de lessen.
Omkleden gebeurt in de hiervoor bestemde dames- of herenkleedkamers waar alle tassen en andere spullen in de aanwezige lockers opgeborgen
worden, mochten er geen lockers aanwezig zijn dan mogen spullen in de zaal neergezet worden.
Laat geen rommel (lege flesjes, papiertjes e.d.) achter in de kleedkamers en in de zaal en zet stoelen, tafels e.d. weer netjes terug na verschuiven.
Laat geen waardevolle spullen onbeheerd in de kleedkamers.
Mocht je iets verloren of vergeten zijn; op locatie is een mand met gevonden voorwerpen aanwezig, vraag hiernaar bij je docent.
UC Dance en/of Sportcentrum Harks en/of Sportcentrum Fitlife en/of Paramount Waalre en/of Het Klooster en/of Het Evoluon en/of Sportcentrum
040fit en/of Wijkhuis ’t BrandPunt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, ongeval, verlies of diefstal van zoekgeraakte voorwerpen van
welke aard en door welke oorzaak dan ook.
Bericht van verhindering voor optredens graag tijdig doorgeven via de groepsapp of info@ucdance.nl.
Berichten en mededelingen komen zoveel mogelijk via de maandelijkse UC-Nieuwsbrief. Ook in de groepsapps zal diverse informatie worden
doorgegeven.
De groepsapp graag gebruiken voor dans gerelateerde onderwerpen.
Administratieve vragen en opzeggingen graag via de mail info@ucdance.nl stellen c.q. doorgeven.
Traktaties hebben wij inmiddels afgeschaft, omdat de lessen vaak aansluiten aan etenstijd en wij niemand willen verplichten te trakteren.
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Wij hebben 2 danszalen in Het Evoluon in Eindhoven. Te weten “Zaal GEMINI” (via de Hoofdingang trap naar beneden te bereiken) en “Zaal FOYER”
(ingang Frits Philips Entrance).
In de betreffende groepsapp geven wij per maand door in welke zaal (en welke ingang) de dansers die maand dansen.
Indien Het Evoluon een evenement heeft waardoor wij geen gebruik kunnen maken van de Zalen Gemini en Foyer, zal de les op een andere locatie
plaatsvinden of kan, in het uiterste geval, de les komen te vervallen. Uiteraard zal deze les op een ander moment dan ingehaald worden.
Wanneer er in een andere ruimte een evenement plaatsvindt, zal de facilitaire dienst van Het Evoluon een bordje plaatsen bij de schuifdeur richting
het restaurant “geen toegang i.v.m. evenement”. Dansers worden dan vriendelijk gevraagd niet deze ruimte te betreden.
Verplaats geen stoelen/tafels of plaats deze exact hetzelfde terug na gebruik. Dit i.v.m. een mogelijk event waar alles al voor is klaargezet.
Het bedienen van airco / lichten, muziek en het open van ramen en deuren voor frisse lucht wordt enkel door de docent verzorgd!
Nooddeur bij de Foyer niet gebruiken als toegangsdeur.
Het parkeren bij Het Evoluon is gratis voor leden van dansschool UC Dance tot 20.00 uur kan er bij de receptie van het Evoluon een uitrijd muntje
gehaald worden na 20.00 uur staat de slagboom open.

