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 Ohjeet ja ehdot 
 Rock’n’Swing Dance Club Break ry 
 Päivitetty 10/2022 

 Ohjausta ei järjestetä yleisinä pyhäpäivinä. 

 Viikkotunnit ovat kurssimuotoisia ja koko kausi tanssitaan samalla ryhmällä. Jokaiselle kurssille 
 on laskettu yksi vapaaviikko ohjauksesta. 

 Maksut 

 Kurssit maksetaan SuomiSportissa, lukuunottamatta liikuntaetuja. Sarjakortteja voi käyttää 
 maksuvälineenä niillä tiiviskursseilla, joIhIn se on merkitty maksuvaihtoehdoksi. Sarjakortit ovat 
 henkilökohtaisia. 

 Peruutusehdot 

 Ilmoittautuminen on sitova. Peruminen on mahdollista vain mikäli saamme kurssille tilallenne 
 jonkun toisen jonosta. Jos jonossa ei ole porukkaa niin itse voi kysyä “sijaisen” samaan rooliin. 
 Vierailevien opettajien kursseille peruutukset ja maksujen palautukset vain lääkärintodistuksella. 

 Tuntien peruuntuessa 

 Mikäli seura joutuu perumaan yksittäisiä tunteja, korvaavat tunnit pyritään järjestämään toisena 
 ajankohtana. Yksittäisistä tunneista ei makseta palautuksia. Sairastapauksissa tunneille 
 pyritään ensisijaisesti saamaan toinen ohjaaja ja vasta viimeinen keino on tuntien peruminen 
 kokonaan. Mikäli asiakkaalta jää tunti väliin, sitä ei voi korvata toisella tunnilla eikä maksuja 
 palauteta. 

 Mikäli joudumme perumaan kauden osittain tai kokonaan, pitämättömät tunnit maksetaan 
 asiakkaalle takaisin. Mikäli asiakas joutuu jättämään kauden kesken, lääkärintodistuksella 
 maksetaan käymättömät tunnit takaisin. Mikäli joudumme perumaan yksittäisen tiiviskurssin, 
 kurssimaksut maksetaan asiakkaalle takaisin. 



 Terms and conditions 
 Rock’n’Swing Dance Club Break ry 

 Dance classes are not provided on public holidays. 

 The weekly dance lessons are course-based and the whole season is danced by the same 
 group. One week has been calculated into each course when there is no teaching. 

 Payments 

 Payments are paid via SuomiSport with the exception of sports benefits. If unused valid serial 
 cards are excepted as payment method in workshops, it is mentioned in workshop info. Serial 
 cards are personal. 

 Cancellation policy 

 Enrollments are binding. Cancellation is only possible if we get someone else from the queue to 
 replace you on the course. If there is no one in the queue then you can ask a “substitute” for the 
 same role. Otherwise, cancellations and refunds only with a medical certificate. 

 In case dance classes are cancelled 

 In case the club has to cancel individual classes, replacement classes will be held at another 
 time. No refunds will be given for individual events. In cases of illness, the primary aim is to get 
 a substitute teacher to fill in and only as a last resort is to cancel the lessons completely. If the 
 customer misses a dance class, it cannot be replaced by another class and payments will not 
 be refunded. 

 If we have to cancel the season in part or in full, the lessons not given will be refunded to the 
 customer. In case the customer has to end his/her course during the period, only a medical 
 certificate entitles him/her to refunds. If we have to cancel individual workshop, payment will be 
 refunded to customer. 


