Oppilastiedote 3.4.2017

Tanssimaan lukuvuonna 2017 – 2018!
Vinhan nykyisten oppilaitten ilmoittautuminen lukuvuodelle 2017 – 2018 alkaa
maanantaina 10.4.2016 klo 8. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa:
www.lyyti.in/tanssivuosi2017-2018
Ilmoittautumista varten tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen, johon saat myös opiston tiedotteet ja laskun (voit myös
valita paperisen laskun). Mikäli sinulla ei ole sähköpostiosoitetta tai et pysty käyttämään nettiä, voit ilmoittautua opiston
toimiston (toimisto@vinha.net tai ma – to klo 9 - 15 puh. 040 588 98 47) kautta. Huomaathan, että Vinhan sähköiset
postit menevät helposti roskapostiin – voit muuttaa tämän itse sähköpostiohjelmassasi!
Saman perheen kaikki tanssijat ilmoitetaan samaan aikaan. Saat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiisi linkin, josta
pääset tarvittaessa lisäämään uusia tanssijoita myöhemmin. Mahdolliset muutokset ja peruutukset tehdään aina opiston
toimiston kautta.
Uudet oppilaat maksavat 10 euron rekisteröintimaksun heti ilmoittautumisen yhteydessä, ja se oikeuttaa kahteen
kokeilutuntiin. Muilta osin lukukausimaksut laskutetaan syyslukukauden osalta elokuussa ja kevätlukukauden osalta
tammikuussa.

Vinha vinkkinurkka
Vinha järjestää viikkotuntien
lisäksi myös paljon erilaisia
kursseja.
Tulossa esimerkiksi
VAUVASIRKUSTA,
TAAPEROSIRKUSTA,
PERHESIRKUSTA sekä
AFRIKKALAISTA TANSSIA!
Ilmoittautumisen yhteydessä
voit myös toivoa kursseja.
Seuraa ilmoitustauluja,
nettisivuja, facebookia!

Aika usein tulee kyselyjä
nuorten esiintyvästä
ryhmästä. Huomaathan,
että myös nuoret voivat
valita esitysryhmän!
Kiinnostaako uusi
tanssilaji? Kurkkaa
kokeilupäivien aikataulu
tiedotteen toiselta puolelta.

Opetussuunnitelman perusteet ovat muuttumassa ensi lukuvuoden aikana. Nyt käytössä olevaan
opetussuunnitelmaan ja toimintasääntöihin voit tutustua osoitteessa: www.vinha.net. Opettajat neuvovat myös
mielellään opetussuunnitelma- ja tuntivalintakysymyksissä.

Lukujärjestys rakennetaan ilmoittautumisten perusteella. Voit siis ilmoittautua myös sellaisiin ryhmiin, joita
ei tänä vuonna ole ollut. Lukujärjestys valmistuu touko-kesäkuun aikana, se lähetetään sähköpostissa kaikille
ilmoittautuneille kesäkuun aikana. Mikäli merkitty ryhmä ei sovikaan, kaikilla onkin lukuvuoden alkuun asti aikaa
muuttaa ilmoittautumistaan. Vapaat paikat ovat uusien oppilaitten käytettävissä 2.5.2017 alkaen.

Lukukausimaksut lukuvuonna 2017 – 2018

Lukukausimaksut määräytyvät tanssitunnin pituuden ja viikoittaisten tuntien määrän perusteella. Maksu laskutetaan
kauden alussa, mutta ne voi maksaa useassakin erässä. Erien määrä valitaan jo ilmoittautumisen yhteydessä,
enemmän kuin 1 erässä maksavilta peritään 5 euron maksutapakorotus. Eräpäiviin on myös mahdollista sopia
muutoksia, kunhan vain edellinen kausi on maksettuna ennen seuraavan alkamista.
Perushinta:
30 min. tunti kerran viikossa: 122 e, 45 min. kerran viikossa: 146 e, 60 min. kerran viikossa: 158 e,
75 min. kerran viikossa: 172 e, 90 min. kerran viikossa: 188 e
Uuden oppilaan rekisteröintimaksu (sis. kaksi kokeilukertaa): 10 e
Happy Hour: Lukukausimaksu 100 e, kertamaksu 8 e. Happy Hourin ollessa toinen, kolmas tai neljäs viikkotunti, on
alennus 30 euroa perusmaksusta.
Taaperotanssi: Lukukausimaksu on 92 e (huom. ryhmä kokoontuu vain 14 kertaa lukukauden aikana).
Syventävät ryhmät (9 kokoontumista / lukuvuosi): Lukuvuosimaksu on nykytanssin ja baletin ryhmissä 100 euroa ja
aikuisten ryhmässä 80 euroa, hinnoista ei saa alennuksia.
Alennukset:
2 viikkotuntia / henkilö: alennus loppusummasta 40 e, 3 viikkotuntia / henkilö: alennus loppusummasta 100 e,
4 viikkotuntia / henkilö: alennus loppusummasta 180 e, 5 viikkotuntia / henkilö: alennus loppusummasta 260 e
Viidennen viikkotunnin ylittävät tunnit ovat ilmaisia.
Perhealennus toisesta perheenjäsenestä alkaen on 10 euroa
Liikunta- ja kulttuurisetelit maksuvälineenä: Työnantajalta saadut liikunta- ja kulttuurisetelit (Smartum) sekä sporttipassi
käyvät myös Vinhan aikuisryhmien maksuvälineenä.

TERVETULOA KOKEILEMAAN UUTTA TANSSILAJIA!
Sekä nykyisille että uusille oppilaille järjestetään ilmaiset kokeilutunnit, jolloin voi tulla kokeilemaan
uutta tanssilajia ja kyselemään lisää toiminnasta. Ilmoittautumista ei tarvita.

Nummelassa nuorisokeskus Klubilla la 6.5.
klo 14 Lastentanssi (alle kouluikäiset ilman aikuista)

klo 14.30 Taidetanssin perusteet (7–8-v.)

Pusulan koululla la 13.5.
klo 11 Taaperot (alle 3-v. aikuisen kanssa)
klo 11.30 Lastentanssi (alle kouluikäiset ilman aikuista)
klo 12 Taidetanssin perusteet (7–8-v.)

klo 12.30 Nykytanssi (yli 9-v., nuoret ja aikuiset)
klo 13 Katutanssit (yli 10-v., nuoret ja aikuiset)

Karkkilassa Nyhkälän koululla ma 22.5. & Vihdin kirkonkylällä Taidetalo Siirilässä ti 23.5.
Kokeilutunnit kahdessa salissa samanaikaisesti:
klo 17.30 Taaperot (alle 3-v. aikuisen kanssa)
klo 18 Baletti (yli 9-v., nuoret ja aikuiset)
klo 18.30 Taidetanssin perusteet (7-8-v.)
klo 19 Katutanssit (yli 10v., nuoret ja aikuiset)

/
/
/

Nykytanssi (yli 9-v., nuoret ja aikuiset)
Lastentanssi (alle kouluikäiset, ilman aikuista)
Jazztanssi (yli 10-v., nuoret ja aikuiset)

Tanssiopisto Vinha
Hyvää tanssinopetusta ihan kaikille!
www.vinha.net
www.facebook.com/tanssiopistovinha
www.facebook.com/groups/tanssiopistovinha

@tanssiopistovinha

