Stichting MusicAll Spijkenisse
Algemene Voorwaarden, seizoen 2017 - 2018
1.Schrijf je in.
Je inschrijven als lid van MusicAll Spijkenisse is heel eenvoudig!
a)Stuur een e-mail naar info@musicallspijkenisse.nl en vraag om het/de gewenste
formulier(en).
b)Je kunt je inschrijven voor deelname aan de musicalproductie All Shook Up, in
het orkest of in de cast.
c)Zodra wij jouw inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend, hebben ontvangen
sturen wij je zo snel mogelijk een bevestiging. De inschrijving is alleen compleet
wanneer wij alle gegevens in goede orde hebben ontvangen en dit ook
bevestigd is.
d)Ben je nog minderjarig? Vraag dan je ouders of verzorgers of zij de formulieren
willen ondertekenen, anders mogen wij je inschrijving niet aannemen.

2.Over de betaling.
a)Zodra de inschrijving compleet is ben je verplicht om het gehele bedrag voor
deelname aan de betreffende projecten te betalen. Hebben je ouders of
verzorgers getekend dan zijn zij natuurlijk verantwoordelijk voor de betaling.
b)Wanneer je deelneemt aan de cast van de musicalproductie, betaal je 400 euro
voor het gehele project. Wanneer je deelneemt aan het orkest van de
musicalproductie, betaal je 300 euro voor het gehele project.
c)De kosten kunnen worden betaald op verschillende manieren: leden kunnen
ervoor kiezen om het bedrag zelf over te maken in één of twee termijn(en) naar
IBAN Nr. NL97RABO0306489112 (vergeet niet je naam te vermelden) en leden
kunnen ervoor kiezen om dit via automatische incasso te laten verlopen in
termijnen van 50 euro. Orkestleden betalen dan 6 termijnen en castleden 8
termijnen. Via automatische incasso ontvang je van ons een machtiging.
d)Als je tussentijds wilt stoppen heb je geen recht op restitutie, tenzij anders
besloten door Stichting MusicAll Spijkenisse.

3.Gebruik foto- en/of videomateriaal
a)Het is mogelijk dat tijdens de lessen of eindproductie foto’s en/of video’s worden
gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor communicatiemiddelen van
de stichting of bij de productie betrokken partijen.
b)Bij inschrijving ga je ermee akkoord dat je mee zal werken aan het maken van
audio- en/of beeldmateriaal en dat dit materiaal gebruikt mag worden voor
verschillende doeleinden ten baten van de stichting.

4.Aanwezigheidsplicht
a)Om deel te nemen aan de musicalproductie en de daarbij behorende repetities
ben je verplicht om tenminste aanwezig te zijn op de technische doorloop, de
generale repetitie en de voorstellingsdagen. Daarnaast dien je aanwezig te zijn
op de montagedag aan het einde van het productieseizoen. Uitzonderingen
hierop zijn alleen toegestaan met goedkeuring vanuit de Stichting.
b)Van alle deelnemers aan de musicalproductie wordt verwacht dat zij bij alle
repetities aanwezig zijn, tenzij er een gegronde, liefst vooraf gemelde, reden is
voor hun afwezigheid.

5.Het Artistieke Team
a)Het Artistieke Team (verder AT genoemd) zal bestaan uit een
Regisseur/regisseuse, een Zangdocent(e), een choreograaf/choreografe en een
Muzikaal leider/leidster.
b)De leden van het AT hebben de verantwoordelijkheid om alle artistieke keuzes te
maken die nodig zijn om een goed eindresultaat mogelijk te maken. Zij zullen
ook de rolverdeling maken. Hierover valt door de leden niet gecorrespondeerd
te worden.

6.Mailadressen
a)Voor afmeldingen of vragen van leden over de repetities e.d. kun je mailen naar
leden@musicallspijkenisse.nl.
b)Voor vragen of verdere informatie kun je mailen naar
info@musicallspijkenisse.nl.
c)Voor vragen die strikt met financiën te maken hebben kun je mailen naar
administratie@musicallspijkenisse.nl.

