Terms and conditions
Door het aanvinken bij registratie verklaard u dat u onderstaande “Terms and
conditions” volledig gelezen heeft en u volledig akkoord stemt met de inhoud ervan.

De organisatie:
- Voor vragen of meer info kan je ons bereiken via de website
www.breakcre8ionz.com of via het email adres
info@breakcre8ionz.com . Wij doen al het mogelijke om uw
vragen zo snel en efficiënt mogelijk te beantwoorden.

Inschrijven:
- Inschrijven voor onze activiteiten kan je uitsluitend op
individuele basis.
De deelnemer verklaard op eer om tijdens de registratie alle
gevraagde informatie volledig en juist te worden ingevuld.
- Je inschrijving is pas geldig van zodra ook je betaling voltooid
is (U ontvangt hiervan een bevestiging via het dooru
opgegeven email adres).
- In de periode na de inschrijving krijgt men volgens de
beschikbaarheid de mogelijkheid het kamertype en de
personen waarmee men de kamer wenst te delen door te
geven. De organisatie behoudt echter het recht om de kamer
indeling naar eigen inzicht te bepalen op basis van uw
aanvraag, leeftijd, geslacht, taal. Daarom bieden wij geen
garantie dat de kamerindeling voldoet aan jou persoonlijke
voorkeur. (Enkel van toepassing op deelnemers die de stage
intern volgen)
- Om de kwaliteit van onze activiteiten te bewaken is het
verplicht om vooraf in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt,
dus de organisatie biedt geen constante beschikbaarheid van
plaatsen. Volzet is volzet, dus snel inschrijven is de
boodschap.

Reglement:
- Het niet nakomen van dit specifieke reglement kan leiden tot
uitstluiting van het kamp, waardoor de deelname met
onmiddelijke ingang wordt beëindigt. Hiermee doet de
deelnemer afstand van al zijn deelname rechten, alsook het
inschrijvingsgeld.
- Up2Style vzw en zijn vrijwilligers zijn onder geen beding
verantwoordelijk voor schade of ongevallen ten gevolge van
de het niet naleven van het reglement en de gemaakte
afspraken.
Naast de algemene gedragscode willen we volgende
regels extra benadrukken daar zij leiden tot onmiddelijke
uitsluiting:
-

Elke vorm van racisme, pesten, discriminatie.
Gebruik en bezit van drugs, misbruik van alcohol.
Diefstal of opzettelijke beschadiging van materialen
Verbale agressie en geweld.
Als minderjarige van het programma afstappen zonder hierbij
de eigen verantwoordelijke of de organisatie in te lichten.
Afspraken zijn er in belang van een vlotte organisatie die
het welbevinden en de veiligheid van alle deelnemers ten
goede komt. Respecteer artiesten, vrijwilligers, personeel,
andere dansers maar ook mensen zoals andere
hotelgasten.

JUNIORS (-16j)
- Deelnemers onder de 16-jaar dienen vergezeld te worden
door als verantwoordelijke aangeduide meerderjarige. Indien
dit niet het geval is vallen zij onder de verantwoordelijkheid
van de locale organisatie en verbinding zich ertoe om de
opdrachten, taken en regels opgelegd door de locale
organisatie te volgen.

Bijkomend voor Juniors (-16j):
- Alcoholgebruik en roken worden onder geen beding
toegestaan voor deelnemers jonger dan 16jaar
- Deelnemers jonger dan 16 jaar worden niet toegestaan om op
zich buiten het hotel te begeven zonder vergezeld te zijn door
monitoren of aangeduide verantwoordelijke.

Betalingen
- De storting van inschrijvingsgelden kan enkel op ons
rekeningnummer: IBAN: BE89 0016 8493 7385 van Up2style
vzw.
- Bij annulatie (persoonlijke reden of heirkracht) kan de
organisatie niet verantwoordelijk worden gesteld en zal er
geen vergoeding/terugbetaling van het inschrijvingsgeld
gedaan worden.
- Opleidingscheques: Onze cursussen komen niet in
aanmerking voor het gebruik van Opleidingscheques.
-

Tegmoetkoming mutualiteit: Informeer u bij uw mutualiteit,
deze betaald tot €25 terug van uw inschrijvingsgeld voor sportieve
activiteiten.

Klank- & beeldopnames:
- Tenzij door één van de artiesten gevraagd staan wij toe dat er
tijdens onze cursussen klank- of beeldopnames door de
deelnemers worden gemaakt. Dit op voorwaarde dat:
* Filmmateriaal enkel voor eigen gebruik is.
* Facebook: Tag BreakCre8ionz
www.facebook.com/bcinternational
* Hashtags: #U2S (Up2Style:organisator)
#BCF (BreakCre8ionz Festival: event)
- Up2style vzw voorziet tijdens zijn projecten de opname van
beeldmateriaal door een professioneel team.
- Wanneer je specifieke wensen hierover hebt, kan je een
aanvraag doen bij medewerkers van de locale organisatie.
Het staat de organisatie echter vrij om deze in te weigeren.

Portretrecht:
- Tijdens onze projecten zoals het Breakcre8ionz danskamp,
kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop u
en uw omgeving mogelijks te zien zullen zijn. Deelname aan
een van onze stages, workshops, evenementen en of
cursussen betekent dat u toestemming verleent aan Up2Style
vzw deze beelden in het kader van zijn werking op al zijn
dragers, zoals o.m. website, tijdschriften, drukwerk, media
publiceert.

Copyright:
© Niets uit onze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie,
geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever, Up2Style vzw.	
  

