REGLEMENT FOR ELEVER VED
KÁRÁŠJOGA KULTURSKUVLA - KARASJOK KULTURSKOLE
Hovedopptaket skjer om høsten. Alle søkere krysser i søknaden om de vil gå både høst- og
vårsemesteret i skoleåret. Eventuelle ledige kursplasser vil bli utlyst i begynnelse av
vårsemesteret.
Bindende påmelding.

Påmelding er bindende. Nye elever har rett til en prøvetime - første kursdag. Dette
innebærer at etter prøvetime og påmelding vil full kursavgift bli innkrevd selv om
deltaker slutter i løpet av semesteret.
Kursavgift
Kursavgift per semester for barn/ungdom er på kr. 850,- / tilleggskurs kr. 425,/familiemedlem kr. 425,Får voksne er kursavgift per semester kr. 1 200.- / tilleggskurs kr. 600.-.
Materialkostnader kan komme i tillegg.
Betaling skjer med bankgiro som sendes ut ved kursstart.
Kursavgiften refunderes ikke med mindre du er langvarig syk, skal flytte eller lignende
tungtveiende årsaker.
Kursavgiften gir deg rett til å delta i undervisningen og til å komme inn gratis på
arrangementer i regi av Kulturskolen. Ved spesielle arrangementer kan det bli aktuelt å
fravike gratisordningen.
Oppmøte
Gi beskjed til skolen/instruktøren hvis du er forhindret fra å møte til Kulturskolens
undervisning, prøver, arrangementer m.m. som du skal være med på.
Møt presis til timene og til avtalte ekstraøvinger!
Avlysing/flytting av kurs
Så langt det er mulig, skaffer Kulturskolen vikar om instruktøren ikke kan møte.
Skulle det likevel bli nødvendig å avlyse/flytte timer, vil det bli gitt beskjed ved oppslag eller
per telefon.
Ferie og fridager
Kulturskolen følger grunnskolens ferier og fridager.
OBS! I vårsemesteret avsluttes undervisningen i uke 23.
Oppsigelse av elevplass

Oppsigelse av elevplass skal skje skriftlig.
Vi ser fram til et positivt samarbeid mellom elever, hjemmet, instruktører og andre
samarbeidspartnere. På den måten er vi med på å utvikle en god og glad Kulturskole.
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