Vad skall jag göra om jag blir sjuk innan en kurs som jag har blivit antagen till startar?
Om du har sjukdomssymptom innan en kurs så stanna hemma. Skicka ett mail till
kurs@wcj.se innan kursstarten så fort du vet att du inte kommer att kunna vara med, så kan
vi anta någon från väntelista i stället för dig. Du får ha kursavgiften tillgodo inför en framtida
kurs som du söker och blir antagen till.

Vad händer om en kurs blir inställd?
Om en kurs blir inställd meddelas detta senast söndagen innan din kurs ska hållas. Du får ha
kursavgiften tillgodo inför en framtida kurs som du söker och blir antagen till.

När skall jag betala kursavgiften och hur kan jag avanmäla mig om jag inte vill gå en
kurs som jag har blivit antagen till?
Betala din kursavgift så fort du fått ett antagningsbesked till kursen, inom fem dagar efter att
du har fått beskedet. Du är betalningsskyldig om du inte skickar ett mail om att du vill
avanmäla dig till k
 urs@wcj.se innan start. Gör detta så fort du vet att du inte vill gå kursen,
så kan vi anta någon från väntelista i stället för dig.

Varför har vi inte munskydd på kurs?
Vi följer FHM riktlinjer ”Folkhälsomyndigheten avstår från att rekommendera allmänheten
munskydd då ett munskydd som kliar och åker ner under näsan bidrar till att händerna ofta rör
mun, ögon och näsa vilket kan öka risken för smittspridning.”

Hur har antalet kursdeltagare per kurs tagits fram?
Minst två meters avstånd mellan varje person - vi har räknat ut två meters avstånd och varje
person är räknat på 4x3 meter. I stora salen är maxantalet totalt 26 personer och i lilla salen
är maxantalet 14 personer.

Varför får jag tillgodo om jag avbokar och inte återbetalning?
Vi vill kunna ge alla möjlighet att avboka in i det sista vilket inte skulle vara administrativt
möjligt med återbetalning.

Det är kort med 30 min för matpaus, varför har vi inte längre paus?
Vi har satt pauserna till 30 min för att kunna skapa ett schema där kurserna inte träffar
varandra samtidigt som sena klassen inte slutar för sent. Vi uppmanar alla att ta med mat
som inte behöver värmas.

Alla kurser i lindy hop är 4 timmar även på GK/FK-nivå men de är ibland längre i de
andra danserna och är även utspridda på flera tillfällen, varför är det inte likadant för
alla?
Maxantalet på kurs är kraftigt reducerat samtidigt som intresset av att ta kurs i lindy hop
utifrån medlemsenkäten är fortsatt stor. Samtidigt är antal ledare som kan hålla kurs i lindy hop färre
än i vanliga fall. Det betyder att om en kurs skulle sträcka sig över flera tillfällen så skulle enbart ett
fåtal av de intresserade få möjlighet att gå kurs alls. Utbudet av kurstillfällen och antalet deltagare för
balboa, blues och stepp är mycket mindre mot lindy hop och kan av den anledningen i vissa fall ha
fler kurstillfällen. Anledning till att det inte finns mer lindy i schemat trots “luckor” beror på att antalet
ledare som kan tänkas hålla kurs just nu är färre än vanligt.

Kommer jag få ut lika mycket av en exempelvis lindy hop FK- eller GK-kurs nu när den
är kortare?
Ledarna kommer fortfarande följa kursplanen och vara tydliga i beskrivningen med vilka
moment och turer som kan förväntas från kursen. Givetvis hinner man inte med allt så det är
delvis en annan typ av produkt. Grupperna är däremot mycket mindre vilket gör att ledarna
kommer ha mer tid för varje par och personlig feedback vilket troligen ger mer kvalité. Är du
osäker framöver på vilken eller vilka kurser du ska gå när vi återgår till vanlig
kursverksamhet? Läs kursplanen för att se vilka turer och moment som är obligatoriska att
kunna för varje nivå så vet du vilken nivå eller typ av kurs du ska ta härnäst.

Jag har ingen kurspartner men vill gå pardans-kurs?
Du kan anmäla dig utan kurspartner men blir då ihopparad med någon annan på kursen.
Känns det obekvämt att inte veta vem du ska gå kurs med i fyra timmar kan du istället gå med
i vår skapade FB-grupp “Gå WCJ-kurs ihop!” och söka efter en kurspartner där. Om någon
av er avanmäler er så får den andra också tillgodo om denne inte hittar ny kurspartner.

