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Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: ORMOS Intézet Képességfejlesztő
Központ honlapján
Együttműködési szerződés
A hosszútávú együttműködésünk és a gyermek sikeres fejlődése érdekében kérjük
figyelembe venni a következőket!
Minden foglalkozás ÖNKÖLTSÉGES. A gyermek egyéni igényeinek érdekében
minden fejlesztést megelőzően célszerű Komplex gyógypedagógiai vizsgálatot
végezni. A vizsgálat eredményéről a Szülő rövid, szóbeli tájékoztatást kap, amelyet
írásos formában is elküldünk. Amennyiben a Szülő igényli a minden vizsgált területet
érintő Részletes gyógypedagógiai véleményt, azt külön díj ellenében kérheti.
A vizsgálatot követően próbaidőszak indul fejlesztő foglalkozásokkal (4x2 óra). Ha az
együttműködés sikeres, akkor folytatódik a gyermek fejlesztése, ha nem, akkor
javaslatot kapnak további lépésekre.
A Központban végzett bármely vizsgálat díja levonásra kerül a Központban történő
fejlesztés költségéből.
Lemondás
A szülőnek kötelessége lemondani a foglalkozást, amennyiben nem tud megjelenni
gyermekével. Lehetőség szerint a foglalkozás időpontja előtt 24 órával mondja le.
Tartós betegség (4 alkalom) miatti lemondás esetén orvosi igazolás ellenében áll
módunkban a fejlesztés összegét jóváírni. Egy hónap vagy annál hosszabb ideig tartó
hiányzás esetén a gyermek fejlődése érdekében az együttműködési feltételek
újratárgyalása szükséges. Amennyiben a foglalkozás nem kerül lemondásra, nem áll
módunkban jóváírni az összeget. Kérjük, hogy a foglalkozások lemondása minden
esetben írásban (e-mail-ben és telefonon) történjen az esetleges félreértések elkerülése
érdekében!
A foglalkozások pontosan kezdődnek. Késés esetén is a teljes óradíj megfizetése
szükséges. Foglalkozásaink két részből tevődnek össze, így késés esetén
gyermekükkel várniuk kell a második részhez való csatlakozás lehetőségéig. A
foglalkozás megkezdéséig a kísérő a felelős a gyermek viselkedéséért.
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Fizetési feltételek
A képességfejlesztő foglalkozások indulása min. 1 havi terápia díjának befizetése
esetén történhet meg. Ezt követően lehetőség van több havi terápia díjának
befizetésére is. Amennyiben a foglalkozás már megkezdett hónapban indul, a tört
hónap fizetése indokolt.
A következő havi terápia díjának esedékességéről a szülő szóban és e-mailben is
tájékoztatást kap, így azt az utolsó foglalkozás alkalmával szükséges befizetni. Így
tudjuk biztosítani a gyermek időpontját és helyét a csoportban. Amennyiben a havi
terápia díjának befizetése elmarad, a Képességfejlesztő Központ munkatársai
felfüggesztik a gyermek terápiás ellátását annak befizetéséig.
A foglalkozások és vizsgálatok díját készpénzben vagy bankkártyával tudják téríteni.
A befizetéseket az erre rendszeresített bérletekkel követjük nyomon. A bérlet
megváltása után, visszamondás esetén a bérlet fennmaradt alkalmainak
visszatérítésére nincs lehetőség. A bérlet más névre történő átruházására, illetve más
foglalkozásra való átírására nincs lehetőség.
Fotózás
A fejlesztések során képek készülnek a gyermekekről, hogy a fejlődésük menetét
dokumentáljuk.
Személyes adatok védelme
Bizonyos adatokat rögzítenünk kell. A jelentkezéssel a Szülő felelősséget vállal azért,
hogy a közölt adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. ORMOS Intézet zrt.
Képességfejlesztő Központ mint Szolgáltató nem adja át harmadik fél részére a
személyes adatokat, amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.
Nyári időszak
A nyári időszakban intézményünk eltérő nyitvatartással és módon működhet.
Különleges jogrend esetén
Különleges jogrend esetén módunkban áll - a lehetőségekhez képest - a fejlesztéseket
online formában megtartani, amennyiben azt igénylik.
Kiegészítő információk
Az ORMOS Intézet zrt. Képességfejlesztő Központ honlapjának összes tartalma
szerzői jogvédelem alá esik. A Központ előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem
engedélyezett a lap egészének vagy részének másolása, felhasználása.
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