Beste,
De lessen gaan weldra opnieuw van start.
Sportactiviteiten hebben kleurcodes gekregen. Wij starten in code geel.
Wij starten terug op 23 en 24 september 2020,

onder strikte voorwaarden.
Zo zal het 2x/week les zijn, nl. op woensdag en op donderdag.
We werken met “vaste bubbels”.
Iedereen zal een keuze moeten maken.
Ofwel kom je op woensdag ofwel kom je op donderdag. Je moet dus een vaste dag
kiezen.
Bubbel 1 zijn de beginners en tussengroep, die dansen van 19.00u tot 20.20u.
Bubbel 2 zijn de tussengroep en gevorderden, die dansen van 20.40u tot 22.00u.
Per bubbel wordt er een kleine pauze (5 minuten) ingelast.
Je kan je maar voor 1 bubbel inschrijven!
Je moet voor 21 september 2020 inschrijven op welke dag je komt dansen en in welke
bubbel je wilt meedansen. Dit doe je per mail (als je een mailadres hebt) of per telefoon
naar het nummer 0478/438337 (Caroline).
Deze regeling geldt tot eind december 2020.
Wie niet ingeschreven is voor 21 september 2020, kunnen wij helaas niet toelaten in de
zaal, tijdens de startweek. Wie zich later toch nog wilt inschrijven, kan dit nog altijd,
maar de ingeschreven dansers hebben dan wel voorrang.
Zonder inschrijving kunnen we je helaas niet toelaten in de zaal.
We gaan ook werken met een 10-beurtenkaart. Deze is op naam en niet overdraagbaar.
Deze kan je kopen bij mij en kost € 25,00 (= 2,50/les).
Bij aanvang van de les, krijg je dan een stempeltje. Het ev. niet-opgebruikte saldo zal
worden terugbetaald.
Er is dit jaar geen gratis les. Enkel nieuwe leden mogen 1x gratis dansen.
We splitsen de zaal in 2 delen, het dansgedeelte en het horecagedeelte.
Tijdelijk wordt ook de drankprijs verhoogd naar € 2,00 (voor gewone dranken).
Tijdelijk zal er ook geen wijn meer te verkrijgen zijn.

In de zaal gelden dezelfde regels als in de horeca.

De strikte voorwaarden zijn:
























De regels van de social distancing en persoonlijke hygiëne moeten gerespecteerd
worden. Jullie zullen deze ondertussen al wel kennen.
Je mag maar 10min. op voorhand aankomen (voordat je les begint), en na je les ga
je direct naar huis. Als bubbel 1 gedaan heeft, moeten wij de tafels en stoelen
ontsmetten voordat bubbel 2 toekomt. Ook na bubbel 2 moeten wij dit doen.
De zaal betreden doe je via de gewone ingang. De zaal verlaten doe je via de
afwaskeuken. Zo creëren we éénrichtingsverkeer.
Roken is niet toegelaten aan de inkomhal, waar wel buiten.
MONDMASKERS VERPLICHT BIJ HET BETREDEN VAN DE ZAAL.
ONTSMETTEN VAN HANDEN VERPLICHT BIJ HET BETREDEN
EN HET VERLATEN VAN DE ZAAL.
BETALEN VAN LESGELD EN DRANK DOE JE MET GEPAST GELD, door het geld
te deponeren in het daarvoor bestemde potje.
MONDMASKER VERPLICHT ALS JE DRANK GAAT HALEN.
MONDMASKER VERPLICHT ALS JE NAAR HET TOILET GAAT.
MONDMASKER VERPLICHT ALS JE NAAR HET DANSGEDEELTE GAAT.
JE MAG HET MONDMASKER AFZETTEN ALS JE OP JE STOEL ZIT.
MONDMASKER NIET VERPLICHT TIJDENS HET DANSEN MAAR WORDT WEL
AANGERADEN
Tafels en stoelen worden NIET VERZET en blijven staan. Er worden GEEN stoelen
bijgezet. Afstand tussen de tafels is 1,50m.
Max 10 pers. per tafel
Elke danser moet aan zijn tafel blijven zitten!!!
Je mag je drank zelf gaan halen aan de toog mits de afstandsregel van 1,5m wordt
gerespecteerd.
De ramen en deuren van de zaal zullen openstaan, kwestie van een goede ventilatie
(ook al is het koud buiten). We moeten zoveel mogelijk verluchten.
De social-distancingregels moeten te allen tijde gevolgd worden, dit zowel op als
naast de dansvloer.
Er wordt NIET getrakteerd voor zijn/haar verjaardag en dit al zeker tot 11/03/2021
(11/03/2020 was het begin van de corona).
Wij moeten ook uw aanwezigheid en contactgegevens registreren. Indien je dit niet
wenst, gelieve dit ons dan te melden. Wij zien ons dan wel genoodzaakt om je de
toegang tot de zaal te ontzeggen.
Ontsmet regelmatig je handen
WIE ZICH ZIEK VOELT, BLIJFT THUIS!
Wie positief getest wordt op corona, verwittigt ons onmiddellijk. Wij zullen
dan de anderen van jullie bubbel in alle discretie verwittigen (wet van de
privacy).

Ik hoop dat jullie oud en wijs genoeg zijn om jullie aan deze regels te houden.

WIE ZICH NIET HOUDT AAN DE
CORONAMAATREGELEN, WORDT DE
TOEGANG TOT DE ZAAL ONTZEGD!!!!!!!
Alvast bedankt.
En allen van harte welkom op 23 of 24 september 2020 in bubbel 1 of bubbel 2.
Het bestuur
Magneet dansers

