Avgifter VT2019
För att få tävlingsträna i Mälardalens dansklubb måste du vara medlem i klubben. När du
anmäler dig till en kurs/träning betalar du medlemskapet med automatik. Du behöver alltså
inte ansöka om medlemskap. När det gäller tävlingsträningsavgifter har vi ett rabattsystem
som du kan läsa mer om på hemsidan.
Avgifterna avser de dansare som har sin tävlingslicens i klubben. För externa dansare som
önskar komma till Mälardalens dansklubb och träna gäller andra priser. Var vänlig kontakta
ylvali67@gmail.com för frågor om det.
Mälardalens Dansklubb betalar din licens som gäller per kalenderår. Byte av licenstillhörighet
sker vid halv- eller helårsskifte.
Klubben lägger ut för kostnaderna gällande anmälningsavgifterna till respektive
tävlingsarrangör och i slutet av varje termin får du ett betalningsunderlag från oss på de
tävlingar du anmält dig till. Du betalar även de tävlingsavgifter gällande tävlingar du strukit
dig på. Vi bekostar avgifterna till de tävlingar där vi själva är arrangörer.
Observera att:
Varje anmälan har sin egen betalningsavi, som du får via mail när du blir antagen. Du kan
altså inte slå i hop avierna och betala i en klumpsumma mot ett OCR nummer.
Om det inte finns något OCR nummer på avin är kursen gratis. (Du har kommit upp i
maxtaket)
Om du inte fått en bekräftelse med mail vid anmälningstiilfället så kan det bero på:
-

Att du inte har rätt mailadress i dans.se (Logga in och kolla att din mail adress är rätt).
Att du är kommunalanställd eller landstingsanställd och använder jobb mailen i
dans.se. Begränsningar är satta i dessa (Skaffa en personlig mail och använd den i
dans.se)

Medlemsavgiften:
Är obligatorisk och räknas inte in i kurs/tävlings kostnader.
Kostnad per år = 200kr
Maxtak för Kurs/Tränings avgift per termin:
Tränar du endast en kategori av dans betalar du max = 2000kr
Tränar du två eller fler kategorier av dans betalar du max = 2800kr
Som gymnasiestuderande upp t.o.m 19år, betalar du max= 1500kr
Tävlingstränings avgifter:
Enbart bugg:
Första passet = 1100kr
Andra passet = 300kr
Tredje passet = 300kr
Pass därefter = 0kr
Maxtak på 2000kr

Enbart BW:
Första passet = 1100kr
Andra passet = 300kr
Tredje passet = 300kr
Pass därefter = 0kr
Maxtak på 2000kr
Kombination av Bugg och BW:
Första passet bugg = 1100kr
Första passet BW sänks till = 800kr (Från 1100kr)
Andra passet Bugg/BW = 300kr
Tredje passet Bugg/BW = 300kr
Pass därefter = 0kr
Maxtak på 2800kr
Enbart Dansmix = 1000kr
I komination med ett bugg pass =800kr (Sänks från 1000kr)
I komination med två bugg pass =300kr (Sänks från 1000kr)
Kursavgifter:
För kursare gäller fasta kurspriser. (Det som står här under)
Men om 2 bugg pass överstiger 1400kr sänks dessa till 1400kr
Därefter 300kr per bugg pass.
En dans kategori. Maxtak på 2000kr
Flera dans kategorier. Maxtak på 2800kr
Kursverksamhet
Pass
Pris
Barndans 4‐5År
300 kr
Disco/Street 6‐8År
300 kr
Disco/Street 9‐12År
400 kr
Barn Bugg Från 6År
300 kr
Bugg Nybörjare
300 kr
Bugg Steg 2
500 kr
Bugg Steg 3
1 100 kr
Bugg Steg 4
1 100 kr
Parträning S3‐4/C
(Tävlinsförberedande) 1 100 kr
Parträning R/C
(Tävlinsförberedande)
600 kr
BW Nybörjare
300 kr
BW Fortsättning
500 kr
Linedance
600 kr
Dansmix
1 000 kr

Exempel:
Steg 3 + Parträning + Dansmix
1100 + 1100 + 1000
Med rabatter
1100 + 300 + 300 = 1700kr
Parträning + Parträning R/C + Dansmix
1100 + 600 + 1000
Med rabatter
1100 + 300 + 300 = 1700kr
Parträning R/C + Dansmix
600 + 1000
Med rabatter
600 + 800 = 1400kr
Steg 4 + BW Nyb. + BW Forts.
1100 + 300 + 500
Med rabatter
1100 + 300 + 300 =1700kr

