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HINNASTO- JA TANSSI-INFO!

Luethan tarkasti kiitos!

ILMOITTAUTUMINEN:
Voit varata oppilaspaikan ennakkoon joko sähköpostitse tai puhelimitse. Muistathan palauttaa
varsinaisen ilmoittautumislomakkeesi koululle viikon kuluessa aloittamisestasi, kaikki kohdat
huolellisesti täytettyinä.
Ilmoittautumisesi on sitova ja voimassa 31.5.2021 asti, ellei varattua opintopaikkaa peruuteta
ajoissa koulutussääntöjen mukaisesti. Muista myös täyttää muutoslomake AINA tietojesi
muuttuessa (nimi, s-posti, puh.nro, osoite jne.).
Ilmoittautuessasi tunneille hyväksyt tanssikoulun säännöt. Tutustuthan niihin huolellisesti!
OPINTOMAKSUISTA YLEISESTI:
Voit valita jaksomaksun, lukukausimaksun, kertamaksun, tanssi- tai tarjouskortin.
MAKSUTAVAT:
Opintomaksut suoritetaan pääsääntöisesti kouluilla debit-, credit- tai käteismaksuina.
(kortit:Visa Electron, Visa, MasterCard, Amex)
Mikäli et pääse fyysisesti paikalle voit maksaa turvallisesti iZettle maksulinkillä.
Meillä käyvät myös SmartumPay ja MobilePay.

SMARTUM-ETU:
Voit käyttää omiin opintoihisi Smartumin etuja.Toisin sanoen tämä etu ovat henkilökohtaisia eli sillä voit
maksaa ainoastaan omia opintojasi.
JAKSOMAKSUT:
Jaksomaksu mahdollistaa sinulle lukukauden opintosuoritukset useammassa erässä. Jaksomaksut porrastuvat
tunnin keston ja harjoituskertojen mukaan. Mitä useammin harjoittelet, sitä edullisempaa se sinulle on.
Syyskauden jaksot: I: 17.8.-13.9., II: 14.9.-11.10., III: 19.10.-15.11., IV: 16.11.-13.12.2020.
Kevätkauden jaksot: I: 11.1.-7.2., II: 8.2.-7.3., III: 8.3.-4.4., IV: 5.4.-2.5., V: 3.5.-30.5.2021
Puolen kuukauden tai osakuukauden hintoja ei ole, vaan yksittäiset muutaman viikon tunnit suoritetaan
kertamaksuina.
Pyydämme ottamaan jaksokortin mukaan jokaiselle tunnille jolle osallistut! Korttiin saat uuden jakson
alkaessa merkinnän. Jaksomaksuista ei saa perhealennuksia. Mikäli haluat peruuttaa jonkin jakson, tee
peruutus kirjallisesti 14vrk ennen seuraavan jakson alkamista. S-posti ja/tai kirje suoraan toimistoon paras
tapa. Opettajalle tehtyä suullista ilmoitusta ei hyväksytä. Ks. poissaolojen korvaaminen.
Jaksomaksut suoritetaan aina jokaisen jakson alussa!
LUKUKAUSIMAKSUT:
Lukukausimaksut porrastuvat tunnin keston ja harjoituskertojen mukaan.
Mitä useammin harjoittelet, sitä edullisempaa se sinulle on.
Syyslukukauden lukukausimaksu suoritetaan 5.9.2020 ja kevätlukukauden lukukausimaksu suoritetaan
30.1.2021 mennessä. Mikäli haluat suorittaa lukukausimaksun kahdessa erässä, toinen erä suoritetaan
syksyllä 5.10.2020 ja keväällä 28.2.2021.
Tämän jälkeen opintomaksut ainoastaan jaksomaksuina tai kortteina.
Lukukausimaksut sisältävät 7%:n alennuksen bruttosummista.
Huomioithan ystävällisesti, että lukukausimaksuissa ei ole palautus- eikä peruutusoikeutta kesken kuluvan
kauden muutoin kuin loukkaantumisesta johtuvan lääkärintodistuksen perusteella.
Kaikki lukukausialennukset on laskettu valmiiksi hinnastoon.
Mikäli haluat vaihtaa maksutapaasi esim. kerta- tai jaksomaksuksi, ilmoitathan siitä kirjallisesti.
S-posti ja/tai kirje toimistoon on paras tapa. Opettajalle tehtyä suullista ilmoitusta ei hyväksytä.
Ks. poissaolojen korvaaminen.
POISSAOLOJEN KORVAAMINEN:
Poissaoloja ei hyvitetä rahassa vaan vastaavalla, tasollesi sopivalla tunnilla tai kokeilemalla toista lajia.
Muista tarkistaa opettajalta, että hyvitystunti on sinulle sopivan tasoinen. Kun tiedät lähteväsi esim.
lomamatkalle, voit hyvittää opintosi ennakkoon. Jotta ryhmäläiset voivat harjoitella täysipainoisesti
opintopaikan varanneet oppilaat sitoutuvat tunneilleen koko lukuvuodeksi.
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TIIVIS- JA ERIKOISKURSSIT / WORKSHOPIT
Lukuvuoden aikana järjestetään eri lajien kursseja, jotka täydentävät ja tukevat muita tanssiopintoja.
Mikäli kurssi ei ole koko lukukauden tai lukuvuoden mittainen, niin kurssille on oma hintansa.
TANSSIKORTIT AKUISOPISKELIJOILLE EPÄSÄÄNNÖLLISIIN TUNTIOPINTOIHIN:
Tanssikortti on tarkoitettu aikuisopiskelijoiden epäsäännöllisiin tuntiopintoihin: 30-60min. 10x
145€ ja 75-90min. 10x 180€. Kortit ovat voimassa 12 viikkoa ostopvm:stä.
Pyydämme ottamaan tanssikortin mukaan jokaiselle tunnille jolle osallistut!
Tanssikorttisi on henkilökohtainen.
TARJOUSTANSSIKORTIT
Tarjoustanssilajien kortit 45-60min. 10 x 76€ tai 5 x 42€, voimassa 12 vkoa. Pyydämme ottamaan
tarjoustanssikortin mukaan jokaiselle tunnille jolle osallistut! Tarjoustanssikorttisi on
henkilökohtainen. Muistathan ystävällisesti, että tarjouskortteja ei voi uusia käyttöajan päätyttyä.
KOKEILUT / ILMAISTUNNIT:
Uutena oppilaana voit kokeilla yhtä (1) tuntia veloituksetta tutustuaksesi lajin sisältöön ja
löytääksesi itsellesi mieluisimman vaihtoehdon. Mikäli päätät jatkaa harrastustasi kokeilukerta
katsotaan ensimmäiseksi (1.) oppitunniksi eli jakso-, lukukausi- sekä tanssikorttimaksut alkavat
kyseisestä oppitunnista.
MAKSUSOPIMUKSET:
Tampereen Balettiopistolla on erillisiä maksusopimuksia työntekijöilleen erityisetuja tarjoavien
yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kysy mahdollisista sopimuksista työpaikaltasi!
PERHE-, OPISKELIJA- JA ELÄKELÄISALENNUKSET:
Perhealennuksen 15% saa lukukausimaksuista toiselle (2:lle) ja siitä seuraaville, samassa
taloudessa asuville. Perhealennukset on laskettu valmiiksi hinnastoon.
Opiskelija- & eläkeläisalennukset ainoastaan jaksomaksuista, ei lukukausimaksuista.
Muista esittää päivitetty opiskelija- ja/tai lukiolaiskorttisi AINA maksaessasi opintojasi.
Opiskelija-alennukset ovat henkilökohtaisia. Toisen henkilön opintoja ei voi maksaa henkilö, jolla
ei ole opiskelija- ja/tai lukiolaiskorttia. Alennukset myönnetään ainoastaan oppilaan omista
tanssiopinnoista.
Opiskelija- & eläkeläisalennukset on laskettu valmiiksi hinnastoon.
OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN POIKKEUSOLOISSA:
Mikäli lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, niin opetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä
poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mm. etäopetukseen.
TIETOJEN MUUTOKSET:
Olet velvollinen ilmoittamaan tietojesi muuttumisesta välittömästi kirjallisena suoraan toimistoon.
(s-posti ja/tai kirje.)
Alle 18- vuotiaiden huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan huollettaviensa tietojen muuttumisesta
suoraan toimistoon.
Sujuvimmin maksu- ja muutosasioissa tieto tavoittaa meidät sähköpostitse:
balettiopisto@tampereenbalettiopisto.com

Tampereella, 11.1.2021

