
                                                                                                                                               

Kedves Szülők!
 

                      Szeretettel köszöntünk minden kedves régi és új tanítványunkat!
 
Elérkeztünk a 2018/19-es tanév kezdetéhez, mely sok kihívást, küzdelmet, kemény munkát, áldozatokat 
követel majd, s hisszük, ugyanígy sok örömöt, fejlődést és sikert is fog hozni!
 
 Az Újkapu Diagnosztikai és Fejlesztő Központ a NOBU Kft. üzemeltetésével ebben a tanévben a már 
bevezetett havidíj-rendszer szerint, havi fix díjjal működik. A havidíj befizetésének feltételei az alábbiak:

-       A: heti 2x2óra (1óra=45perc) összege 25.000.-, azaz huszonötezer forint,
                                     Testvérkedvezménnyel: 22.000.-/fő

-       a tandíj befizetését havonként tárgyhó 1-10-éig kérjük rendezni átutalással, vagy Gergely 
Anikóval egyeztetve készpénzben a terapeutánál (a kp-s fizetést a terapeuták külön is beírják).
-        abban az esetben, ha nem érkezik be az utalás/ befizetés tárgyhó 10-éig, és a szülő nem 
jelezte az okát, a gyermeket nem foglalkoztatjuk tovább, amíg nem rendezik a havidíjat, illetve ha 
esetleg nem veszik igénybe tovább a szolgáltatást, a már lejárt foglalkozások után alkalmanként 
4.000.-, azaz négyezer forintot számolunk fel.

Ezen feltételek alól kivétel a szeptember, a június, illetve új gyermeknél a terápiakezdés hónapja, ha az 
csonka hónap. A díj a kezdési időpont szerint, arányosan módosul, a befizetés határideje ahhoz igazodik.

A havidíj összege csak minimum 3 egymást követő foglalkozásról való hiányzás, tartós betegség esetén 
módosulhat. Ekkor a következő havi díjból alkalmanként 1.500.-, azaz egyezer-ötszáz forintot jóváírunk. 
Egyéb esetekben a díj változatlan marad. 

A díj a tanév során havonta átlag 15,5 órát tartalmaz, mivel lesznek hosszabb és rövidebb hónapok 
(az ünnepek miatt elmaradó órákat nem számolva).
Amennyiben valaki teljes hónapot kihagy, s szeretné gyermeke helyét megtartani, helyfenntartási díjat 
kérünk. Ez a heti 2x2 óránál 10.000 Ft
 
Amennyiben a terápia a terapeuta miatt marad el, a Központ gondoskodik a helyettesítésről, vagy az óra 
pótlásáról, illetve ha mégis elmarad, a következő hónapban jóváírásra kerül a havidíj arányos része.
 
A havidíj minden hónapban változatlan marad 2018. szeptember 17. és 2019. június 14. között.
Azokban a hónapokban sem változik a díj, amikor az ünnepek vagy az iskolai szünetek miatt 
elmaradnak órák. Ezt a havidíj magában foglalja.
Az ünnepek/szünetek idejét a tanév elején kiírjuk, s a weblapra feltesszük.
 
Minden csoportnál a Központ szakmai vezetője, Gergely Anikó a tanév során látogatást tesz, mely során 
lehetőség nyílik a személyes konzultációkra. Ezen időpontokról mindenki a Terapeutájától tájékozódhat 
ugyanúgy, mint a nyílt órák lehetőségéről.
 
Minden foglalkozás elején a szülő/kísérő/pedagógus jelenléti íven igazolja a gyermek részvételét.
 
Kérjük, az átutaláson tüntessétek fel gyermeketek nevét!

Számlaszám: NOBU Kft. 11795009-20012113-00000000 (OTP Bank Zrt.)
 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy gyermekeitek fejlesztéséhez minket választottatok!  

 Sikeres Tanévet kívánunk!  

                                 
Budapest, 2018. 09. 14.

                                                                                                               Tisztelettel:                               
                                                                                              Gergely Anikó és munkatársai


