LIPPUHYVITYKSET KEVÄÄN 2021
KORONATAUON VUOKSI

Hyvät oppilaat ja vanhemmat,
Viranomaiset ovat rajoi aneet tanssikoulun toimintaa epidemia lanteen vuoksi useaan o eeseen keväällä
2021. Etelä-Suomen aluehallintovirasto määräsi yksityiset liikuntapaikat sulje avaksi ajalla 1.3.–28.4.2021.
Tänä ajanjaksona liikunta loja oli mahdollista käy ää vain vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneiden
harrastustoimintaan.
Kevätkaudella 2011 tunteja on ollut lähiopetuksessa eri ikäryhmillä seuraavas :
• Vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneiden avoimet tunnit ovat olleet lähiopetuksessa 18.1. alkaen.*
• 13–15 -vuo aiden avoimet tunnit ovat olleet lähiopetuksessa ajalla 18.1.–28.2. sekä 3.5. alkaen.*
• yli 16-vuo aiden avoimet tunnit ovat olleet lähiopetuksessa ajalla 1.–28.2. sekä 3.5. alkaen.*
*Mikäli uusia rajoituksia ei tule, jatkuu lähiopetus kevätkauden aikataulun mukaisena 30.5. saakka.

Pitämä ä jääneet lähiopetustunnit korvataan seuraavas :
Vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet
Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien tunteja ei hyvitetä erikseen, koska tunnit ovat olleet
lähiopetuksessa. Mikäli oppilaalta on jäänyt tunteja väliin, voi hän korvata ne normaalien tuote-ehtojen
mukaises : www.stepupschool.ﬁ/hinnasto/
Vuonna 2007 ja aiemmin syntyneet
Kausimaksut
Kausimaksun korvauskertoja (5 kpl/kausimaksu) on voinut käy ää Zoomin kau a pide ävillä etätunneilla ja
junioreiden hybridi-tunneilla (etäosallistuminen) 2.5. saakka. 3.5. alkaen kausimaksun korvauskertoja voi
käy ää millä tahansa saman pituisella lähiopetustunnilla 30.5. saakka. Kausimaksun korvauskertoja voi
käy ää myös hybridi -tunneilla tai StepUp Online -tunneilla 30.5. saakka.
Mikäli oppilaan kausimaksun korvauskerrat loppuvat, tai kausimaksun voimassaoloaika pää yy ennen kuin
hän on korvannut kaikki pitämä ä jääneet tun nsa, muutetaan kaikki kausimaksussa jäljellä olevat kerrat
korvaussarjalipuksi. Korvaussarjalippu on saman hintaryhmän tunneille kuin kausimaksu, mu a se on
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voimassa pitempään, 24.6.2021 saakka, mihin saakka tanssikoulu tarjoaa laajan tun valikoiman.
Korvaussarjalippua voi käy ää useamman kerran viikossa millä tahansa saman pituisella lähiopetustunnilla,
hybridi -tunneilla tai Stepup Online -tunneilla. Vastaanoton ruuhka lanteiden väl ämiseksi tehdään
lippumuutokset ensisijaises toimiston kau a, joten olethan yhteydessä asiasta toimistoomme
school@stepup.ﬁ tai puh 09 7746 1730 ennen tunnille tuloa. Huomioithan e ä 30.5. saakka,
korvaussarjalippua käyte äessä, tulee oppilaan poissaoloista tehdä poissaoloilmoitus ko sivujemme kau a,
jo a tun -ilmoi autuminen ei peruunnu.
Kevään 2021 kausimaksujen hyvitysoikeus pää yy 24.6.2021.
Sarjaliput
Sarjalippujen voimassaoloaika on pitkä, kuusi kuukau a ensimmäisestä käy öpäivästä. Mikäli tästä
huolima a oppilas tarvitsee pidennystä sarjalipun voimassaoloaikaan, on hänen oltava yhteydessä
toimistoomme (school@stepup.ﬁ tai puh 09 7746 1730) ennen lipun voimassaoloajan umpeutumista tai
viimeistään kuukausi sen jälkeen. Lippuja pidennetään maksimissaan viranomaisten määräämän sulun
pituu a vastaavaksi ajaksi.
Muut liput
Any me-lippujen, koulutusohjelmamaksujen ja muiden maksujen mahdolliset hyvitykset käsitellään
tapauskohtaises .

Helsingissä 28.4.2021
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