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✓ A Stúdióban a tanév 2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig tart. Jelen 

szabályzat a Stúdió ezen időszak alatti működésére vonatkozik. A szülők a Stúdió 

szolgáltatásáért HAVI TANFOLYAMI DÍJAT fizetnek. A tagság folyamatos 

fenntartásának feltétele a tanfolyami díj ezen időszakban történő folyamatos, a 

szabályzatban előírt mértékben és időben való befizetése. 

 

 

✓ A tanfolyami díjat a buszos szállításban résztvevő gyermekek szüleinek, a havi 

számlával együtt megküldött postai befizetési utalványon MINDEN HÓNAP 10-IG 

KELL BEFIZETNI! A tornastúdióba egyénileg szállított gyermekek szüleinek a tandíj 

fizetése, a HÓNAP ELSŐ FOGLALKOZÁSÁN a tornastúdió pénztárában történik. 

 

 

✓ A Stúdióban végzett munka alapja, és ezért szakmai szempontból szintén a tagság 

fontos feltétele a foglalkozásokon való rendszeres részvétel. Abban az esetben, ha a 

járványhelyzet a tanintézmények bezárását vonja maga után, azonnal és megszakítás 

nélküli online oktatásra térünk át. Az online oktatás költségvonzata megegyezik a havi 

tandíj összegével. 

 

 

✓ Hiányzás esetén a fentebb megfogalmazott szakmai elvárások alapján feltétlenül 

szükségesnek tartjuk a mulasztott foglalkozások pótlását. Pótlásnak csak a megszokott 

időponttól eltérő idejű foglalkozások látogatása tekinthető. A hiányzások 

felhalmozódásának elkerülése végett, javasolt a pótlásokra mielőbb sort keríteni. A 

hiányzások pótlásának utolsó határideje a tanév utolsó napja. 

 

 

✓ Abban az esetben, ha a gyermek huzamosabb ideig tartó betegség, illetve egyéb ok 

(pl. nyári időszakban nyaralás) miatt egy adott hónapban egyszer sem vesz részt 

foglalkozásokon, arra a hónapra csak helyfenntartási díjat kell fizetnie, melynek összege  

egy tanóra mindenkori díjának megfelelő összeg. Ilyen módon szüneteltetni a tagságot, 

tanévenként egyszer, egy hónapig lehetséges. 

 

 



✓ A naptárban piros betűvel jelölt munkaszüneti napokra eső órákat csak abban az 

esetben pótoljuk, ha az ünnepnap kivételével a havi minimum 4 alkalmat nem tudnánk 

garantálni. (Tehát, ha az ünnep a hónap 5. foglalkozása, akkor az óra elmarad.) 

 

 

✓ Kérjük, hogy amennyiben a nyilvántartott személyi adatokban változások 

következnek be, azt haladéktalanul szíveskedjenek bejelenteni. 

 

 

 

 

✓ Szombathely,  2020. augusztus 16. 
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