
 

** Den som står oppført som fakturamottaker er økonomisk ansvarlig for betaling av semesteravgift og andre betalingsforpliktelser 

PÅMELDING ELEV:
Fødselsdato: Fornavn: Mellomnavn: Etternavn:

* * *

Adresse Gate: Postnummer og sted: Evt. mobilnummer elev:

* *

FAKTURA SENDES TIL**:
Relasjon: Fornavn: Mellomnavn Etternavn

* *

Mobilnummer: E-postadresse: Gate: Postnummer og sted:

* * * *

INFORMASJON OG BESKJEDER SENDES TIL: (hvis annet enn over)
Navn foresatt 1: E-postadresse: Mobilnummer:

* * *

Evt. navn foresatt 2: E-postadresse: Mobilnummer:

Er det ting ballettskolen bør vite om 
eleven?

Ballettskole Svanesjøen, Katrina Stewart. Org nr.995 818 035. Postadresse: Østre Totenveg 23, 2816 Gjøvik. 
Dansesal: Hunnsvegen 27, 2819 Gjøvik. Telefon 47297287. E-post: ballettskole@svanesjoen.no.  Nettside: www.svanesjoen.no

mailto:ballettskole@svanesjoen.no


                                               
                                               

Ballettskole Svanesjøen, Katrina Stewart. Org nr.995 818 035. Postadresse: Østre Totenveg 23, 2816 Gjøvik. 
Dansesal: Hunnsvegen 27, 2819 Gjøvik. Telefon 47297287. E-post: ballettskole@svanesjoen.no.  Nettside: www.svanesjoen.no

KJØPSVILKÅR

Påmelding
! Kan skje fortløpende, så lenge det er plass på timen (maks. antall elever pr. gruppe er 16) 
! Gjelder etter én prøvetime  (to prøvetimer 4+5 år)
! Gjelder til oppsigelse er mottatt. Innmelding er forpliktende for et semester om gangen. 

Betaling:
!Faktura sendes pr. e-post. Det er derfor viktig å oppgi RIKTIG E-POSTADRESSE på påmeldingsskjema, 

og viktig å sjekke konto for uønsket post. 
!Personen som står oppført som mottaker av fakturaen må være over 18 år og er økonomisk ansvarlig for 

semesteravgift og andre betalingsforpliktelser. Etter 2. purring sendes fakturaen til inkasso.
! Det betales for 1 semester om gangen. Det gis ikke refusjon av beløpet.  
! Ved langvarig sykdom (over 4 uker) refunderes deler av semesteravgiften mot fremleggelse av legeattest. 
! Ved påmelding midt i semesteret betales hele semesteravgift t.o.m. 8. undervisningsuke (høst) eller 11. 
undervisningsuke (vår). Etter dette: halv semesteravgift.
!Ballettskole Svanesjøen har kontonr.: 1503 57 09697

Oppsigelse:
! Husk å si opp før oppstart av påfølgende semester. Hvis ikke oppsigelse er mottatt ved semesterstart vil 
regning for 1. måned bli utstedt. Etter oppmøte i neste semester anses eleven som påmeldt for hele 
semesteret.

Ansvar:
! Skolen har intet ansvar for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. Saker av verdi kan tas med 
inn i timene.
! Skolen har intet ansvar for skader som eleven måtte pådra seg, eller for uhell som måtte finne sted på 
skolens område.

Rutiner:
! Møt opp i god nok tid for å kunne parkere, skifte og gå på do før timen begynner.
! Mobiltelefoner skal være avslått og kan ikke brukes i timene.
! Ikke bruk smykker i timene, untatt små øredobber eller ringer. Det er fort gjort å hekte seg fast i noe.
! Tyggegummi er ikke tillatt i timene.
! I timer med varighet over 45 minutter kan drikkeflasker med vann tas med inn i timene og settes på anvist 
sted.  Drikk heller nok vann før og etter timen.
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Samtykkeskjema
for

Ballettskole Svanesjøen ønsker å ivareta elevenes rett til personvern og integritet. Samtidig er 
bilder av virksomheten viktig for å kunne vise hva ballettskolen driver med. 

For det meste gjelder dette aktivitetsbilder, der aktiviteten er hovedsaken og slike bilder er unntatt 
samtykkekravet. 

• Ballettskolen vil ikke frigi digitale bildekopier av elever uten spesifikt samtykke fra de foresatte.
• Ballettskolen navngir ingen elever på bilder uten samtykke fra foresatte.
• Ballettskolen vil unngå å legge ut bilder som kan være krenkende for barnet.
• Ballettskolen vil alltid be om spesifikt samtykke fra foresatte dersom det skal tas nærbilder av 

elevene til journalistiske formål.
• I blant brukes film til pedagogisk bruk i timene. Disse opptak slettes etter bruk.

Er det greit at det tas bilder/film av barnet?                                                                     JA / NEI

Kan bilder tas av ekstern fotograf?                                                                                  JA / NEI

Kan bilder publiseres på ballettskolens nettside?                                                            JA / NEI

Kan gruppebilder med eleven deles på ballettskolens Facebookside ?                          JA / NEI  

Kan bilder publiseres i trykksaker relatert til ballettskolen?                                             JA / NEI

Aktivitetsbilder er unntatt personvernregler. Dette gjelder grupper i aktivitet. Hvis det er viktig at 

ditt barn IKKE kan gjenkjennes på slike bilder er det viktig at du krysser av her.       

På vegne av Ballettskole Svanesjøen: Gjøvik, 21/02/2022           Katrina Stewart

Dato*:                                 Sted*:

Underskrift foresatt 1*:

Underskrift elev fra 7 år*:

Underskrift foresatt 2:

                                                                                                                                   

*
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* PÅMELDINGSBEKREFTELSE

*må fylles ut.

Jeg har lest og forstått ballettskolens kjøpsvilkår. Lest og forstått*:

Jeg har lest og forstått ballettskolens personvernregler på www.svanesjoen.no Lest og forstått*:

Ballettskolens samtykkeskjema for fotografi og film av elever. Lest og fyllt ut*:

Underskrift foresatt, eller elev over 18 år: Dato*:

* Sted*:
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