Info om Dansesæsonen 2019-2020
Du er meget velkommen til en prøvetime på alle de hold du har lyst til. Dette er ganske GRATIS. Hvis du ønsker at gå på holdet melder du dig til i vores
tilmeldingssystem under Klubmodul. Du tilmelder dig rent praktisk for en hel sæson, men hvis du bliver syg eller mister lysten kan du blive udmeldt, ved
skriftlig henvendelse på mail@bb-dans.dk. Udmeldelsen er gældende når du modtager svar, og vil gøre at du ikke skal betale næste rate. Du kan naturligvis
deltage så længe der er betalt.
Hos os betales sæsonen over 4 rater. Der er 2 rater før jul og 2 rater efter jul.
Disse er fordelt på 1. september/ved tilmelding. 1. november, 1. januar og 1. marts

Sæson prisen er afhængig af:
*hvor lang tid hver lektion varer.
*hvor mange undervisningsgange sæsonen er på. (Hverdagshold 30 gange og lørdagshold 28 gange),
*formationshold samt smallgroup 33 gange frem til DM international
Rabat ordninger:
* Begynderrabat på alle vore begynderhold på 10% (Rabatten er trukket fra hold prisen)
* Søskende rabat, og rabat ved deltagelse på flere hold på 15%
* Kontant rabat ved betaling for hele sæsonen inden d. 10. september på 5%, dette gælder også ved betaling for hele sæsonen i Klubmodul.
Alle rabatterne er lagt ind i systemet fra start. Men ønsker du at benytte familiekort skal du tilmelde dig specielt på dette hold.
Husk at du opnår søskende- og familierabat ved genkendelse på adressen, så den skal være helt ens for at opnå rabat.

Du kan se prisen ud for det enkelte hold i klubmodul/Vores tilmeldingssystem. Eller overordnet se det på vores prisliste (Den kan godt være svær at forstå:)
Du er altid velkommen til at ringe for yderligere Info på tlf. 20702997, svarer vi ikke så skriv endelig en SMS og vi vender hurtigt tilbage.
Du kan også danne dig et indtryk af os på vores Facebook side: bb-dans
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