Bokningsvillkor för kurser, danskvällar och event arrangerade av Wanna Dance STHLM AB
Bokning & Anmälan
• Anmälan till kurs är bindande.
• Du ansvarar för att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig.
• Par har förtur vid anmälan.
• Singelanmälda paras ihop i turordning.
• Vid händelse att en i dansparet skulle få förhinder att delta på kursen, flyttas den andra partnern
längst ner i kön för singelanmälda, om denne själv inte kan hitta en ersättare.
• Du kan överlåta din plats till någon annan, men observera att du då överlåter din plats och din roll,
förare ersätts med förare och följare med följare.
• GDPR. Enligt nya dataskyddslagen som börjar gälla inom EU.
Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna använda våra digitala tjänster och
få information om ditt kurstillfälle samt personliga erbjudanden.
Betalning
• När du blivit antagen erhåller du en bekräftelse och betalningsinstruktioner via e-post. Ni ansvarar
för att kontrollera er skräppost.
• För att bekräfta antagningen och säkra din plats betalar du anmälningsavgift inom två veckor efter
att du blivit antagen. Betalar du inte inom det datum som står på antagningsbeskedet riskerar du att
förlora din plats.
Återbetalning
• Betald kurs återbetalas ej.
• Du kan överlåta din plats till någon annan, men observera att du då överlåter din plats och din roll,
förare ersätts med förare och följare med följare. Ditt pass är bundet till den kursnivå som du köpt.
• Betald deltagaravgift återfås vid sjukdom mot uppvisande av sjukintyg.
• Missade reguljära kurstillfällen återbetalas inte, men får tas igen vid annat kurstillfälle. Prata med
din lärare om lämpligt tillfälle.
• Kurssavgiften återbetalas vid inställd kurs.
Ångerrätt
• Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom
att meddela oss skriftligen via e-post till info@wannadance.se inom 14 dagar efter det att du fått
bekräftat att du har en plats reserverad. Därefter är anmälan bindande.
• Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå
ångerrätten.
Kursledare
• Wanna Dance STHLM AB förbehåller sig rätten till ändring av kursledare om så blir nödvändigt.

