Kedves Szülők!
Az alábbiakban szeretnénk egy kis útmutatással segíteni az évkezdést és az
iskolánkba való beilleszkedést. A BABy csoportra külön szabályok
vonatkoznak, erre később kitérünk majd.
Ruházat, hajviselet:
A BAB csoportoknak (Előkészítő 1-től 4. évfolyamig) minden évben
megrendeljük, az egyen balett dresszeket (idén ezt tartalmazza a tandíj ára).
A dresszek megérkezését követően, a balett órákon kötelező ebben
megjelenni. Bizonyos kivételes esetekben lehet másik (egyszínű, minták nélküli,
tüllszoknya nélküli) dresszt felvenni. Kérjük, hogy ezt mindenki tartsa be.
Később fogunk lehetőséget biztosítani arra is, amikor mindenki felveheti a
kedvenc tüllszoknyáját, tütüjét vagy balerina jelmezét! 
A balett dresszen kívül, kötelező a balett harisnya és a csepptalpú gyakorló
balettcipő. Ezeket mindenkinek önállóan kell beszereznie. A gyakorló
balettcipő beszerzésében idén is megpróbálunk segíteni. Balett harisnyát és
gyakorlócipőt a belvárosban a Sansha táncruházati boltban (Ó utca) és a
Decathlon áruházban lehet vásárolni.
Kötelező továbbá a balett konty viselete. Amennyiben a gyermek haja túl
rövid, igyekezzünk azt a lehető leghatékonyabban eltűzni a gyermek
homlokából és nyakából. Ezt jó, ha a kezdetektől megszokják, már ilyenkor is
zavaró a gyermek számára, ha szétcsúszik a hajuk óra közben. A nem
megfelelő frizura a későbbiek során pedig már kifejezetten akadályozza
technikailag a gyermeket a megfelelő mozdulatok elsajátításában.
Az első órákra a saját meglévő tornadressz, egyrészes úszódressz, esetleg
leggings és trikó is megfelel egy vastag zoknival.
Óralátogatás/hiányzás/tandíj:
Minden csoportnak heti két órája van kötelezően. Hiányzás esetén, a
párhuzamos napokon a korban/szintben legközelebb eső csoportban tudunk
pótlásra lehetőséget biztosítani. Ez mind a gyermek, mind a csoportja
érdekeit szolgálja, mivel a folyamatos hiányzások miatt folyton elölről kellene
kezdenünk a tananyagot, iskolánk pedig sajnos nem tudja magára vállalni az
esetleges hiányzásokból fakadó anyagi kárt.
Kérjük a szülőket, hogy az órára járást konzekvensen tartsák be.
Természetesen nem kell erőszakkal balett órára cipelni a gyermeket – főként
téli hónapokban, amikor a gyerekeknek is nehezére esik iskola/óvoda után
(már sötétedéskor) még egy különórára elindulni! Ugyanakkor az esetek
99,9%-ban, ha már ott van a gyerek, akkor nagyon is élvezi az órát 

A tandíjat (lehetőség szerint) készpénzben, pontos összeggel, a gyermek
nevével és csoportjával ellátott borítékban kérjük, a megadott napokon
behozni. Amennyiben ÁFÁs számlát is igényelnek, kérjük, hogy a borítékon
vagy benne, nyomtatott betűkkel szerepeljen a számlázási név és cím.
A háromhavi tandíj nem tartalmazza a külön programok (pl. színházi előadás
látogatása) költségeit, valamint az évente kétszer bemutatott BAB előadás
jegy árát.
BABy csoport:
Itt a kicsiknek még nem szükséges a balett ruha, fontosabb, hogy
kényelmesen legyenek felöltözve a babák (és a mamák). Ajánlott egy
leggings, trikó és vastag zokni (esetleg tapadókorongos).
A BABy csoportban az első hónapban bejöhet az anyuka is a balett
foglalkozásra - a beszoktatást elősegítendő - de gyermekenként eltérően az
lenne a cél, hogy minél hamarabb elérjük, hogy a gyermek a 40 perces
foglalkozást egyedül is végigcsinálja. Ez a bölcsis babáknál nem szokott
gondot okozni (akár már az első alkalomtól is).
Balett terem etikett:
A balett terembe cipővel belépni tilos!
A terembe ételt és italt bevinni tilos! (Minden gyermek kibír 40-60 percet eves
nélkül. Az ivásra külön engedélyt adunk a gyermeknek - amennyiben jelzi,
hogy szomjas.)
A váróban a kistestvéreknek biztosítunk játszósarkot. Kérjük, hogy a játékokat
minden esetben oda tegyék vissza, ahonnan elvették és igyekezzenek azokat
rendeltetésszerűen használni, épségükre vigyázni!
(Minden, az egészségre nem ártalmas, kisbabákra nem veszélyes, otthon
megunt játékot/könyvet/színezőt szívesen fogadunk)

Bízunk benne, hogy a fentebb leírtak segítséget nyújtanak majd ahhoz,
hogy gördülékenyen és hatékonyan végezhessük munkánkat, és egy
örömteli BAB év elé nézzünk közösen!
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NYILATKOZAT
Kijelentem, hogy a fent olvasott szabályokat megértettem, és elfogadom.
Törvényes képviselő aláírása: …………………………………………………………….

