Informatie & reglement
Welkom bij CinAct Academy!
Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor CinAct. We zouden je alvast hartelijk willen bedanken voor het vertrouwen dat je in onze Academy en in ons team stelt.
Deze gids is bedoeld voor alle cursisten van CinAct. Hierin vind je informatie en antwoorden op vragen die je mogelijk over onze cursussen en workshops hebt.
CinAct heeft zich tijdens het afgelopen jaar ontwikkeld tot een unieke organisatie met een bijzonder profiel dat je
nergens anders in de Benelux kunt vinden. Bovendien weten we ons aanbod te koppelen aan goede resultaten.
Er zijn heel wat redenen om voor CinAct te kiezen. De meeste van onze cursisten zijn enorm gefascineerd door de
filmwereld, voelen zich aangesproken door het bijzondere, uitgebreide aanbod en/of willen meer sociale vaardigheden en zelfvertrouwen aankweken. Dat soort bewuste keuzes draagt bij tot het uitdagende, leuke leerklimaat
dat onze Academy van andere initiatieven onderscheidt.
Onze basisprincipes voor een doeltreffend resultaat bestaan uit: kennis, kwaliteit, doorzettingsvermogen, toewijding, professioneel gedrag en een goede sfeer waarin met vertrouwen kan gewerkt worden.
Daarom nodigen wij je van harte uit om het volgende reglement goed te lezen. Bij je inschrijving verbind je jezelf
ertoe kennis ervan te nemen en akkoord te gaan met de regels en afspraken van onze Academy.
Soms kan het nodig zijn dat CinAct de informatie in deze gids tijdens de loop van het jaar wijzigt. Wij zullen je
maandelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen middels een digitale nieuwsbrief en natuurlijk houden we
ook onze sociale media continu up to date.
We wensen alle cursisten een inspirerend, creatief en een succesrijk 2017 toe!

Het CinAct-team

1.

Visie

1.1. Doelstelling
Onze intrinsieke opdracht bestaat in het creëren van
mogelijkheden waarin we gedreven en gepassioneerde mensen helpen om hun dromen te verwezenlijken, of die nu betrekking hebben op hoe ze
zichzelf voelen of op een carrière binnen de acteersector.
Zo kunnen ze met zelfvertrouwen en hun verworven
competenties aan een grote en succesvolle toekomst
werken.

We focussen ons sterk op ieders persoonlijke ontwikkeling, zodat er snelle resultaten kunnen worden
geboekt.
We willen wel benadrukken dat we geen garantie
kunnen bieden dat je zeker een carrière zal maken in
de filmindustrie. Dat wordt immers bepaald door
allerlei factoren: jouw karakter, gedrag, houding,
tijdbesteding, motivatie, inzet, inspanning en tenslotte wat voor types men zoekt.
We kunnen je wél verzekeren dat we ons uiterste
best doen om je zo goed mogelijk te begeleiden en
zo jouw kansen te optimaliseren.

2. Cursussen & workshops
2.1. Niveaus & gastlessen
Zowel ons wekelijkse cursussen als onze workshops
houden rekening met alle mogelijke niveaus. Of je al
ervaring hebt of niet, je kunt altijd bij ons terecht.
Gastlessen zijn altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de gastdocent. Bij afzegging zorgen wij indien mogelijk voor een alternatief.
2.2. Inschrijving

2.2.1. Algemeen
Zorg ervoor dat je het CinActreglement goed doorneemt voor je jezelf inschrijft. Het is te bekijken op
onze website en vanzelfsprekend kan je op aanvraag
ook een gedrukte versie ervan krijgen.

2.2.2. Leeftijd
Er is in principe voor alle leeftijden vanaf 6 jaar mogelijkheid om deel te nemen. Als je minderjarig bent,
hebben we wel vanzelfsprekend wel toestemming
nodig van jouw ouders.

2.2.3. Privélessen
Wil je graag persoonlijke begeleiding en wil je volledige aandacht van onze ervaren acteerdocenten enkel aan jouw specifieke wensen benuttigen?
Wij bieden je ook de mogelijkheid aan om privéles te
volgen bij CinAct!

2.2.4. Voorschotten
Eventuele voorschotten die je hebt betaald voor een
cursus of workshop zijn niet terug opeisbaar krachtens artikel 1590 van het Belgisch Wetboek. Wanneer een cursus of workshop door CinAct zelf wordt
afgelast, zal CinAct echter wel het volledige reeds
betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn
van maximum 30 dagen.

2.2.5. Weigering van inschrijving
Onze docenten hebben het recht om jouw inschrijving te weigeren als je niet akkoord gaat met het
reglement.

3. Aanwezigheden en stiptheid
De aanwezigheden worden door onze acteerdocenten opgetekend bij aanvang van de les.
Het is zeer belangrijk voor jouw eigen ontwikkeling
dat je maximaal participeert aan de opleiding. Wie
continuïteit weet te leggen in zijn of haar lessen,
gaat doorgaans sneller vooruit. Wees ook op tijd en
respecteer het begin- en einduur van de les. Op deze
manier ben je zeker dat je geen belangrijke en nuttige leerstof mist.
Cursisten die een deel van de leerstof of een van
onze activiteiten missen, lopen meer risico om de
examens voor de vakjury niet te halen.
Er kunnen omstandigheden zijn die je verhinderen
aanwezig te zijn. We zouden het in dat geval enorm
op prijs stellen als je onze acteerdocenten hiervan
op de hoogte stelt.

4. Evaluatie
Aan het einde van een cursus of een module worden
examens georganiseerd waarin jouw kennis en vaardigheden van de afgelopen module worden getoetst
in aanwezigheid van een vakjury. In tegenstelling tot
klassieke onderwijssystemen, wordt er op jouw certificaat exact vermeld voor welke onderdelen je
reeds bent geslaagd.

5. Gedrag en begeleiding
5.1. Begeleiding bij moeilijkheden

op de Academy en daarbuiten op een leuke wijze
informeren over onze activiteiten.

Het goed functioneren als cursist kan door persoonlijke omstandigheden bemoeilijkt worden. Bij CinAct
staan we altijd klaar om onze cursisten extra te ondersteunen. Onze acteerdocenten zijn overigens gespecialiseerde en gecertificeerde coaches, die daarnaast op verschillende vlakken veel ervaring hebben. We beloven je dat jouw probleem met de nodige discretie zal behandeld worden en onze coaches
zullen met heel veel plezier naar je luisteren en samen met jou naar de beste oplossing zoeken. We
verwachten van elke cursist dat hij of zij ook de privacy van anderen zal eerbiedigen.

Bij het maken van de videobeelden en foto's is respect voor wie op die beelden staat natuurlijk een
prioriteit. CinAct verbindt zich ertoe om rekening te
houden met de wettelijke bepalingen omtrent de
publicatie van fotografisch materiaal.

5.2. Pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag

Ook van onze cursisten verwachten wij de nodige
terughoudendheid bij het verspreiden van beeldmateriaal. Op geen enkele manier zullen wij dulden dat
ongevraagd beeldmateriaal van docenten of medecursisten verspreid wordt zonder uitdrukkelijke toestemming van alle betrokkenen.

Wij streven naar een positieve leeromgeving waar
verdraagzaamheid en samenhorigheid centraal
staan. Daarom hanteren we een nultolerantie voor
respectloos gedrag. Racisme, onverdraagzaamheid,
pesterijen, handtastelijkheden en dergelijke meer
horen evenmin thuis op onze Academy als op een
podium of een filmset.
Daarom vragen we aan alle cursisten om met ons
samen te werken om deze ongewenste en negatief
gedrag tegen te gaan.
Indien je ondervindt dat een (mede)cursist wordt
gepest moet je dit onmiddellijk melden bij onze acteerdocenten. Vanzelfsprekend kan je ook bij onze
docenten terecht als je zélf slachtoffer bent geworden van ongewenst gedrag. We zullen niet aarzelen
om tussen te komen en de nodige tuchtmaatregelen
te treffen.
Wat voor ons absoluut ook onder pesten verstaan
wordt, zijn persoonlijke aanvallen, of die nu rechtstreeks of via elektronische weg verspreid worden.
5.3. Privacy en respect
Je draagt zorg voor zowel jouw eigen als andermans
materiaal, alsook voor de infrastructuur van onze
Academy.
Wij publiceren geregeld beeldopnamen van onze
cursisten en eregasten op onze website, onze professionele Facebookpagina en andere social mediakanalen. We zijn bij CinAct trots op wat we doen en daarom willen we met die beelden alle geïnteresseerden

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen
de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met activiteiten van onze Academy. Indien je
daar toch een probleem bij hebt, mag je dat op elk
moment van de cursus of workshop melden aan onze acteerdocenten. We zullen je bezwaar eerbiedigen en geen beelden van jou publiceren.

5.4. Veiligheid op de Academy

We vragen je uitdrukkelijk eerbiedig om te springen
met schoolinfrastructuur om de veiligheid in onze
Academy te bevorderen.
5.5. Orde- en tuchtmaatregelen
Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:
-Een persoonlijk gesprek met een van onze acteerdocenten.
-Uitsluiting van deelname aan onze cursussen. Deze
maatregel kan door al onze acteerdocenten worden
genomen en wordt eerst besproken onder alle coaches die jou les geven.
5.6. Klachtenregeling
We beschouwen elke feedback — zowel positieve als
negatieve — als een mogelijkheid om bij te leren.
Daarom bieden we een luisterend oor voor wat je te
zeggen hebt en zullen we jouw opinie erg op prijs
stellen. Zo hopen we jou in de toekomst nog beter
van dienst te zijn.
In geval van klachten, kan je contact opnemen met
onze acteerdocenten en of een mail sturen naar info@cinact.be. Samen met jou zoeken we dan naar
een passende oplossing.

