El Mundo del Baile Andaluz
Huishoudelijk reglement

1 Missie
El Mundo Del Baile Andaluz (verkort 'El Mundo') wil mensen laten genieten van
Zuid-Spaanse cultuur. Dat kan aan de hand van een verscheidenheid aan
activiteiten. Centraal in de meeste activiteiten staat de Spaans-Andalusische dans
Flamenco in al haar variëteiten en de Flamenco muziek.
2. Activiteiten
El Mundo organiseert diverse activiteiten, waaronder:
- danslessen Flamenco voor volwassenen;
- danslessen Flamenco voor kinderen;
- dansstages en workshops Flamenco;
- muziek- en dansevenementen;
- andere evenementen in Zuid-Spaanse stijl met aandacht voor Spaanse tradities,
gerechten en muziek.
3. Lidmaatschap
De muziek-, dans- en andere evenementen staan open voor iedereen. Aan de
danslessen kan je deelnemen als je lid bent van El Mundo en het cursusgeld hebt
betaald. Door lid te worden van El Mundo verklaar je dat je dit huisreglement
kent en dat je het aanvaardt. Lid worden kan door het lidmaatschapsformulier in
te vullen en aan El Mundo te bezorgen. Wie het lidmaatschap wil opzeggen, kan
dat door een eenvoudige mail aan het bestuur van El Mundo. De muziek-, dansen andere evenementen staan open voor iedereen. Aan de danslessen kan je
deelnemen als je lid bent van El Mundo en het cursusgeld hebt betaald.
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Door lid te worden van El Mundo verklaar je dat je dit huisreglement kent en dat je
het aanvaardt. Lid worden kan door het lidmaatschapsformulier in te vullen en aan
El Mundo te bezorgen. Wie het lidmaatschap wil opzeggen, kan dat door een
eenvoudige mail aan het bestuur van El Mundo. Het cursusgeld kan terugbetaald
worden indien annulering voorafgaand aan het begin van de lessenreeks. Het
cursusgeld kan niet terugbetaald worden eens de lessenreeks is gestart. Uitzonderlijk
kan een gedeeltelijke terugbetaling van een reeds gestartte lessenreeks -door middel
van een waardebon voor een danscursus- na annulering om medische reden en na
voorlegging van een medisch attest. Annulering om medische redenen vooraleer de
helft van de voorziene lessen werd gegeven geeft recht op een waardebon ter waarde
van de helft van het cursusgeld.
4. Gedragscode
El Mundo organiseert zijn activiteiten om zoveel mogelijk mensen plezier en een
fijne en leerrijke tijd te laten meemaken. We doen dat met respect voor alle mensen
in al hun diversiteit. We verwachten dat iedereen zich respectvol gedraagt ten
aanzien van anderen en ten aanzien van de organisatie El Mundo, zodat iedereen
ten volle kan genieten van het aanbod. Als mensen zich systematisch onrespectvol ten
aanzien van anderen gedragen kan het bestuur van El Mundo het lidmaatschap
beëindigen en de toegang tot activiteiten weigeren. Lidgeld en cursusgeld worden in
dergelijk geval niet terugbetaald. Cursisten wordt gevraagd om de aanwijzingen van
de lesgevers, het bestuur of bevoegde medewerkers nauwgezet te volgen. Onder meer
gaat het om aanwijzingen betreffende de gepaste danskledij en het schoeisel. Maar
ook over bijvoorbeeld de tijdige aanwezigheid op activiteiten, het afsluiten en
verlaten van de ruimtes of het domein.
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5. Verplaatsing of annulering van lessen
Bij ziekte of afwezigheid van een lesgever kan de les verplaatst worden naar een
andere datum, of kan de les gegeven worden door een collega lesgever. Leden worden
hiervan verwittigd per mail.
6. Fotografie en film
Het is niet toegelaten te filmen tijdens de lessen, tenzij uitdrukkelijke toestemming
van de lesgever. Leden kunnen tijdens activiteiten worden gefilmd of gefotografeerd.
Deze kunnen publiek vertoond worden of gebruikt voor publicitaire doeleinden.
Leden mogen via schriftelijke mededeling aan het bestuur laten weten dat zij dat niet
wensen.
7. Consumptie
Leden mogen tijdens de lessen water nuttigen dat zij zelf meebrachten. Voor andere
consumpties vragen we de leden om gebruik te maken van het aanbod van El Mundo.
8. Duurzaamheid
El Mundo vindt het belangrijk zijn activiteiten op duurzame wijze in te richten. We
gebruiken waar mogelijk biologische en fairtrade produkten. We vermijden waar
mogelijk afval en verspilling. En we hebben aandacht voor sociale aspecten bij de
uitwerking van onze activiteiten.

