Algemene voorwaarden
1) Indien de deelnemer akkoord gaat met de algemene voorwaarden kan hij/zij zich inschrijven voor een
project.
2) Bestuursleden van het JPO hebben voorrang bij inschrijving en deelnemers van het voorgaande project
hebben bij aanmelding binnen twee weken na opening van het project en bij te veel inschrijvingen
voorrang op andere deelnemers.
3) De deelnemersbijdrage moet binnen veertien dagen na inschrijving zijn bijgeschreven op de
bankrekening van de Stichting JPO.
4) Een inschrijving is definitief bij betaling van de deelnemersbijdrage, met uitzondering van een besluit
door het bestuur om een deelnemer uit te sluiten van deelname vanwege het speelniveau, bijvoorbeeld
na contact met een referent hierover.
5) Indien een deelnemer zich korter dan veertien dagen voor aanvang van het project afmeldt, zal er geen
restitutie van de deelnemersbijdrage plaatsvinden, tenzij er sprake is van overmacht (familiezaken,
ziekte e.d.). Deelnemers die tijdens een project uitstappen hebben geen recht op restitutie.
6) Nieuwe deelnemers ontvangen een inlogcode voor de website om de bladmuziek in PDF-vorm te
downloaden. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het uitprinten van de bladmuziek. Dit zijn
studiekopieën en deze zijn enkel voor eigen gebruik tijdens het betreffende project.
7) De inlogcode voor de website geeft toegang tot geluidsopnamen van de te spelen werken. Deze
geluidsopnamen mogen enkel voor studiedoeleinden gebruikt worden.
8) Deelnemers zullen thuis voldoende studeren zodat zij bij aanvang van het project goed voorbereid zijn.
Als bij aanvang van het project blijkt dat de muziek niet goed genoeg is voorbereid, kan een deelnemer
naar huis gestuurd worden zonder recht op restitutie van de deelnemersbijdrage.
9) Deelnemers dragen zelf zorg voor een WA-verzekering en, indien gewenst, een instrumentenverzekering. De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan
eigendommen.
10) Deelnemers zullen zich netjes gedragen in de door de Stichting gehuurde gebouwen. De regels en
instructies van de organisatie dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Het huisreglement van de door
de Stichting gehuurde gebouwen dient altijd nageleefd te worden.
11) Het is niet toegestaan eigen alcoholische versnaperingen mee te nemen in de door de Stichting
gehuurde gebouwen of deze in de nabije omgeving te nuttigen. Tevens is het meebrengen en/of
gebruiken van geestverruimende middelen verboden in en om de door de Stichting gehuurde
gebouwen.
12) Het is niet toegestaan te roken in de door de Stichting gehuurde gebouwen, tenzij specifiek
aangegeven.
13) Deelnemers onder de 16 jaar mogen de directe omgeving van de door de Stichting gehuurde gebouwen
enkel verlaten na toestemming van ouders en organisatie.
14) Deelnemers zullen zich inspannen de goede naam van het JPO uit te dragen en zij zullen zich
onthouden van uitspraken tegenover derden die de Stichting of aan deze verbonden personen schade
kan berokkenen.
15) De organisatie verplicht zich zorg te dragen voor alle noodzakelijke faciliteiten en
voorzorgsmaatregelen om de projecten veilig en aangenaam te laten verlopen.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om alle deelnemers van alle leeftijden een leuk en gezellig project
te kunnen bieden en om de organisatie te beschermen tegen onverwachte zaken.
De organisatie zal toezien op naleving van deze algemene voorwaarden. Het niet naleven van deze algemene
voorwaarden kan consequenties hebben, zoals het niet meer mogen deelnemen aan projecten of, in ernstigere
gevallen, uitsluiting van het lopende project.
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