English below

Retningslinjer for deltakelse på PRODAs fagprogram
PRODA er brukerstyrt, og det er viktig at du som bruker bidrar positivt til det faglige og
sosiale miljøet ved våre kurstilbud.
PRODA må dokumentere fremmøte for å få finansiert kurstilbudet, og det er en plikt å
skrive seg inn på oppmøteskjemaer før klasser og workshops.
Alle skal sørge for å holde studioer, garderober og oppholdsrom ryddige.
Informasjon om PRODAs kurstilbud i hele landet finner du på www.proda.no og på
sosiale medier. Det er viktig for oss at du viser engasjement for å støtte og synliggjøre
PRODA. Dette kan du f eks gjøre ved å like og dele våre postinger på sosiale medier.
Innvilget adgang til PRODA gjelder for alle våre kurstilbud rundt om i landet.
Som bruker forplikter du deg til å følge våre retningslinjer.
Personopplysninger
Personopplysninger vil inngå i et brukerregister og bli behandlet iht PRODAs
Personvernerklæring http://proda.no/personvernerklaering/
Etiske retningslinjer
PRODAs Etiske Retningslinjer omhandler helse/miljø/sikkerhet samt filming og
fotografering. http://proda.no/om-proda/etiske-retningslinjer/
Varslingsrutiner
PRODA har varslingsrutiner rundt kritikkverdige forhold.
http://proda.no/om-proda/varslingsrutiner/

Dørkoder i Oslo
Dørkode til Rom for Dans/PRODA Oslo er for tiden 2587.
Koden skal benyttes og må ikke gis videre til andre.

Guidelines for participation at PRODAs course program
PRODA is user-led, and it is important that you as a user contribute positively to the
professional and social environment of our course offerings.
PRODA must document attendance in order to finance the course offer, and it is an
obligation to sign in on attendance forms before classes and workshops.
Everyone must ensure that studios, changing rooms and living areas are kept tidy.
Information about PRODA's course offerings throughout the country can be found at
www.proda.no and on social media. It is important to us that you show commitment to

supporting and making PRODA visible. You can do this, for example, by liking and
sharing our postings on social media.
Granted access to PRODA applies to all our course offerings around the country.
As a user, you accept to follow our guidelines.
Personal data
Personal data will be included in a user register and will be processed in accordance
with PRODA's Privacy Policy http://proda.no/personvernerklaering/
Ethical guidelines
PRODA's Ethical Guidelines deal with health/environment/safety as well as filming and
photography. http://proda.no/om-proda/etiske-retningslinjer/
Notification routines
PRODA has notification routines regarding objectionable conditions.
http://proda.no/om-proda/varslingsrutiner/
Door codes in Oslo
The door code for Rom for Dans/PRODA Oslo is currently 2587.
The code must be used and must not be passed on to others.

