Huisregels K!Di - Kinderkoor Dilsen
Aanwezigheid en afmelde
Repetiti
Wanneer je afwezig bent tijdens een repetitie dien je dit tijdig (vóór de repetitie) te melden. Bij
regelmatige afwezigheid en/of het onvoldoende beheersen van het repertoire kan je de deelname
aan concerten worden ontzegd
Concer
Optredens van het koor worden een aantal weken/maanden op voorhand bekend gemaakt. We
verwachten dat iedereen zijn agenda hierop probeert aan te passen. Mocht je een optreden niet
aanwezig kunnen zijn, dan laat je dit zo snel mogelijk weten via e-mail
Afmelden
Via e-mail: info@kinderkoordilsen.be óf last-minute via app/sms: 0031621405110 (Fabienne
Gebruik van gsm/smartphon
Het gebruik van gsm/smartphone en andere electr. apparatuur wordt niet toegestaan tijdens de
repetitie. Het koorlid blijft in het bezit van zijn/haar toestel, bij gebruik ervan volgt inlevering bij de
dirigent tot het einde van de repetitie. Verantwoordelijkheid van het toestel blijft bij de bezitter
Tijdens het kamp laten we liefst het toestel thuis. Wie toch een toestel meebrengt, levert het in bij
een crewlid en op af te spreken momenten kan men ervan gebruik maken
Foto’s en privac
Beeldmateriaal van het koor wordt gebruikt op de website en social media kanalen. Tevens bij
evenementen, projecten en activiteiten waar het koor aan meedoet. De namen van de kinderen
zullen hierbij nooit gepubliceerd worden, tenzij met toestemming van de ouders. Ouders die
bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s van hun kind(eren), kunnen dit kenbaar maken via het
e-mailadres van het koor
Gedragsregel
We verwachten van alle koorleden een respectvolle houding en gehoorzaamheid t.o.v. dirigent,
crew en andere koorleden. Koorleden spreken elkaar aan op ongepast taalgebruik of wangedrag
en melden dit in voorkomende gevallen ook aan de dirigent of de crew
Bij afwijkend gedrag zullen koorleden hierop worden aangesproken, indien nodig worden de
ouders hierover gecontacteerd en kunnen er gepaste maatregelen genomen worden.
Sancties
Drank en drugs zijn uit den boze.
Roken wordt niet toegelaten tijdens repetities en activiteiten van het koor
Pesten en extreem agressief gedrag wordt niet getolereerd
Ongepaste foto’s en lmpjes van leden worden direct verwijderd —> eventueel sanctie tot gevolg.
Verzekeringe
Ten behoeve van de koorleden zijn een BA-verzekering en een ongevallenverzekering aangegaan.
De weg van en naar de repetities is niet verzekerd.
Persoonlijke eigendommen vallen niet onder de verzekering van het koor (gsm, bril, sieraden ed.
Indien nodig kunt u zich melden bij Monika Haeldermans (0496-865270
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Identiteitsbewij
Alle koorleden dienen tijdens een uitstap of het kamp hun identiteitsbewijs bij zich te hebben.

