HOUSE RULES
PERATURAN UMUM KURSUS

1. Siswa WAJIB datang tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati.
2. Jika siswa telat jadwal, tidak ada penambahan waktu
3. Dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam studio
4. Durasi kursus adalah 2 x 60 menit ( dua jam ) - Music Production & DJ
5. Jumlah pertemuan per minggu adalah 2 x ( dua kali )
6. Jika siswa menginginkan jumlah pertemuan lebih dari 2x seminggu, siswa dapat masuk
program “intensif” (syarat dan ketentuan berlaku).
7. Siswa wajib memenuhi jadwal pertemuan minimal 1 x dalam seminggu
8. Siswa diperbolehkan izin absen atau reschedule dari jadwal dengan memberitahukan dulu
jauh waktu sebelum jadwal kursus dimulai ( disarankan jauh hari atau 1 hari sebelum nya ).
9. Jika siswa tidak hadir atau izin tidak mengambil jadwal lebih dengan waktu maksimal 1 bulan.
Siswa akan dikenakan biaya administratif sebesar Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).
10.Jika siswa dihubungi tidak ada kabar ( baik lisan atau melalui whatsapp atau media lainnya )
atau tidak jadwal selama maksimal 1 bulan tanpa izin atau alasan yg tidak jelas. Maka jika
siswa kembali lagi untuk kursus harus membayar FULL biaya kursus kembali.
11.Siswa WAJIB membawa nama baik tempat kursus / sekolah FLUX INC.
12.Siswa WAJIB menaati ketentuan normatif perilaku di tempat kursus
13.Siswa WAJIB menjaga kebersihan tempat kursus.
14.Siswa dilarang menggunakan NARKOBA , terlebih saat atau di tempat kursus.
15.Segala sesuatu yang berhubungan dengan pihak berwajib sehubungan dengan siswa,
tempat kursus FLUX INC. tidak akan membantu ataupun campur tangan.

PERATURAN UMUM DJ SCHOOL
1. Siswa WAJIB datang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Dilarang merokok dan makan minum dalam studio
3. Jumlah pertemuan adalah 24x (20 x dengan tutor pengajar, 4x latihan sendiri di
studio)
4. Durasi per pertemuan adalah 2 x 60 menit ( dua jam )
5. Siswa WAJIB mengikuti training di bar / club sesuai dengan yang di jadwalkan
oleh guru nya.
6. Jumlah training performance yang diwajibkan minimal 1x dan maximal 3x.
7. Siswa WAJIB aktif dalam komunitas Flux Inc. (group whatsapp).
8. Siswa diharapkan dapat terus bersosialisasi dengan dunia entertainment
khususnya dunia DJ dan lingkungan Flux Inc.
9. Siswa WAJIB mengikuti ujian akhir (exam) untuk tanda kelulusan.

PERATURAN UMUM MUSIC PRODUCTION COURSE
1. Siswa WAJIB datang tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Dilarang merokok dan makan minum dalam studio
3. Siswa diharapkan membawa sendiri laptop (macbook)
4. Durasi per pertemuan adalah 2 x 60 menit ( dua jam )
5. Siswa WAJIB mengerjakan tugas-tugas yang diberikan gurunya
6. Siswa WAJIB aktif dalam komunitas Flux Inc. (group whatsapp).
7. Siswa diharapkan dapat terus bersosialisasi dengan dunia entertainment
khususnya dunia DJ & music production dan lingkungan Flux Inc.
8. Siswa WAJIB mengikuti ujian akhir (exam) untuk tanda kelulusan.
9. Siswa WAJIB menyelesaikan karya REMIX dan Original Mix yang nanti di
release (digital stores dan streaming platform)
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