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Együttműködési szerződés  
 

A hosszútávú együttműködésünk és a gyermek sikeres fejlődése érdekében kérjük 

figyelembe venni a következőket!  
Minden foglalkozás ÖNKÖLTSÉGES.  

A gyermek aktuális állapotának feltérképezése, és ebből következő egyéni igényei-

nek meghatározása érdekében a fejlesztéseket minden esetben gyógypedagógiai 

vizsgálat előzi meg. (Igény és/vagy szükség szerint komplex gyógypedagógiai; lo-

gopédiai; mozgásvizsgálat.) A vizsgálat(ok)ról a szülőt szóban röviden tájékoztatjuk, 

majd a tapasztalatokat írásos gyógypedagógiai vélemény formájában kiküldjük né-

hány napon belül.  

 

A vizsgálatot követően próbaidőszak indul fejlesztő foglalkozásokkal (8x45 perc). Ha 

az együttműködés sikeres, akkor folytatódik a gyermek fejlesztése, ha nem, akkor 

javaslatot kapnak további lépésekre.  
 

Lemondás  
 

Amennyiben a Szülő nem tud megjelenni a gyermekével a foglalkozáson, a foglalko-

zást le kell mondania. Lemondás hiányában a foglalkozást megtartottnak tekintjük. A 

lemondás alkalmával a már befizetett foglalkozásokat lehetőség van - a gyermek 

számára rendszeresített idősávban - a szülő kérésére későbbi időpontra áthelyezni, 

ha a Szülő a lemondást legkésőbb a foglalkozást megelőző nap délután 16:30-ig első-

sorban sms-ben vagy e-mailben, illetve telefonon jelzi. Váratlanul fellépő betegség 

esetén akkor tudjuk a lemondást elfogadni, ha a fejlesztés kezdési időpontját megelő-

zően kapunk elsősorban sms vagy mailes, illetve telefonos értesítést, és ezt követően 

a Szülő elküldi/bemutatja az orvosi igazolást.  

Betegség után az orvostól kapott, „egészséges, közösségbe mehet” igazolással érkez-

het a gyermek a foglalkozásokra. 

Egy hónap vagy annál hosszabb ideig tartós hiányzás esetén a gyermek fejlődése ér-

dekében az együttműködési feltételek ismételt megbeszélése szükséges.  

Késés esetében is a teljes ár fizetendő. Ha csoportos foglalkozásról késik a gyermek, 

akkor előfordulhat, hogy a szülő felügyeletével várnia kell a foglalkozáshoz való 

csatlakozás lehetőségéig. 
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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 befizeté-

sére is. Amennyiben a foglalkozás már megkezdett hónapban indul, a tört hónap fi-

zetése indokolt. 

A következő havi terápia díjának esedékességéről a szülő szóban és e-mailben is tájé-

koztatást 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 felfüg-

gesztik a gyermek terápiás ellátását annak befizetéséig. 

A foglalkozások és vizsgálatok díját készpénzben vagy bankkártyával tudják téríteni. 
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 do-

kumentáljuk. 

 

Személyes adatok védelme  

 

Bizonyos adatokat rögzítenünk kell. A jelentkezéssel a Szülő felelősséget vállal azért, 

hogy a közölt adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. 

 

Az ORMOS Intézet zrt. Képességfejlesztő Központ - mint Szolgáltató - nem adja át 

harmadik fél részére a személyes adatokat, csak amennyiben ezt jogszabály vagy ha-

tóság 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 szer-

zői jogvédelem alá esik. A Központ előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem engedé-

lyezett a lap egészének vagy részének másolása, felhasználása. 
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