Acesso às aulas
É obrigatório o agendamento no site, pois não
receberemos nenhum aluno sem que a aula esteja
reservada.
Chegue com no máximo 5 minutos de antecedência e
permaneça por até 5 minutos após o término de sua
aula.
Chegue com sua roupa roupa de ballet, não é permitido
- regra - que o aluno se troque no lugar.
Ao chegar no studio higienize sua mão com álcool em
gel (na nossa entrada há dois dispensers). Higienize seus
pés e deixe na sapateira logo à frente da entrada.
Leve o mínimo de pertences possíveis e ao chegar
mantenha tudo dentro da sua bolsa.
Você precisa levar sua própria garrafinha de água. Caso
esqueça temos em nosso studio, gelada e sem gelo.
Disponível a venda por 2 reais a unidade ou cartelas de 5
unidades a 10 reais.
Para aulas de básico a iniciante é necessário que o aluno
traga o seu prórpio mat. Ele não será fornecido pelo
studio.

No Studio
Obrigatório o uso de mascara de proteção o tempo
TODO que estiver no studio
Não tocar na mascara, a não ser que seja no elástico.
Observar os momentos de troca da máscara, sempre
que ela ficar úmida.
É proibido máscara de croche ou tricô a menos que
tenha uma máscara de TNT embaixo. Também temos a
venda no nosso studio por R$ 2,50.
Respeite o limite do outro e a necessidade de cuidarmos
uns dos outros com o distanciamento social.
Respeite a orientação dos professores em relação ao seu
posicionamento na sala de aula.
Se sua presença não for possível, solicitamos que
cancele sua reserva com pelo menos uma hora de
antecedência para organização da direção e dos
professores.
Qualquer dúvida, comentario ou sugestão entre em
contato conosco antes da sua aula.

Caso alguma das normas não seja obedecida sua presença
não será permitida no Studio.
Lembre-se: nossas ações são responsabilidades sociais e
principalmente a manutenção do BalletAdultoKR - Seu
sonho levado a serio na ativa.

