HÁZIREND
Fizetés:
A vizsgálatok, és az egy alkalmas foglalkozások díját készpénzben kérjük kifizetni, a vizsgálat és a
foglalkozás végén.

A terápiák, és folyamatos foglalkozások látogatása Bérlettel lehetséges, díját egy összegben,
havonta készpénzben szükséges rendezni az adott hónap első foglalkozásán. Amennyiben a havidíj
fizetése elmarad, munkatársaink felfüggesztik a gyermek terápiás ellátását annak befizetéséig.
A havidíj összegét az adott hónap alkalmainak száma adja, illetve a Bérleten meghatározott óraszám
(alkalom).
A kurzusok/előadások/továbbképzések díja egy összegben, az első foglalkozáson fizetendő
készpénzben.

Lemondás:
A szülőnek/ páciensnek kötelessége lemondani a foglalkozást (vizsgálatot, stb.),
amennyiben nem tud megjelenni. Abban az esetben, ha a lemondás a foglalkozás
(vizsgálat,stb.) napján reggel 7.30-ig történik, pótlásra adunk lehetőséget. Amennyiben a
foglalkozás reggel 7.30 után, vagy nem kerül lemondásra, nem áll módunkban pótlásra
lehetőséget adni, jóváírni a befizetett összeget nem tudjuk, a Bérleteken az aznapi
foglalkozás megtartottnak minősül.
Amennyiben a foglalkozás munkatársaink részéről kerül lemondásra szintén pótlási lehetőséget
biztosítunk, jóváírni a befizetett összeget nem tudjuk. Felsoroltak alól kivétel orvosilag igazolt, 1
hónapnál hosszabb ideig tartó betegség, ez esetben a befizetett összeget jóváírjuk, illetve egyéni
megállapodással lezárjuk.
A kurzusokon részt vevők pótló időpontjainak, esetlegesen a jóváírásnak megbeszélése egyéni
megállapodással történik.
Kérjük, hogy a foglalkozások lemondása minden esetben írásban (sms-ben, vagy e-mail-ben)
történjen az esetleges félreértések elkerülése érdekében a foglalkozást tartó szakembernél!
Amennyiben három egymást követő alkalommal valaki nem jelenik meg a terápiás időpontján és nem
mondja le, vagy indokolatlanul (nem betegség miatt) hiányzik 2 hetet, a kiadott időpontja
visszavonásra kerül.
Pénzt nem áll módunkban visszafizetni!

Egyéb:
Érkezés a foglalkozások előtt 5 perccel lehetséges, a Lakóház Házirendjének megfelelően, a
várakozás kizárólag az Almafa Fejlesztőház váróhelyiségben lehetséges!
Távozás 5 perccel foglalkozás,terápia végeztével, a Lakóház területét elhagyni szükséges!

A foglalkozásokra pontosan érkezni szíveskedjenk! A foglalkozások pontosan kezdődnek,
hosszabbításra nincs lehetőség. Késés esetén is a teljes óradíj megfizetése szükséges.
20 perc késés esetén, amennyiben a késést a szülő/páciens a vizsgálat, terápia, foglalkozás előtt
nem jelezte szakembereink felé, a foglalkozáson való részvétel lehetősége kollégánk egyéni
döntése alatt áll.
A gyermekek és szüleik a foglalkozások megkezdéséig kizárólag a váróhelyiségben tartózkodhatnak, a
váróhelyiségben tartózkodó gyermekért, tanulóért a várakozási idő alatt a gondviselő felelős.
Gyermek nem tartózkodhat felügyelet nélkül a fejlesztő helyiségekben!
Az Almafa Fejlesztőház, és a Lakóház területén a foglalkozásokat hangoskodással vagy egyéb
tevékenységekkel megzavarni tilos! A Lakóház Házirendjét betartani kötelező!
Az Almafa Fejlesztőház területén a telefonjaikat állítsák néma üzemmódba!
Az Almafa Fejlesztőház, és a Lakóház területén dohányozni, alkoholt fogyasztani tilos!
Veszélyes tárgyakat a Fejlesztőház területére hozni tilos!
Értékeikért, a váróhelyiségben felejtett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
Az Almafa Fejlesztőház eszközeit mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag valamely
szakember felügyelete alatt!
Rongálás, az eszközök nem rendeltetésszerű használata esetén a szülő/páciens köteles megfizetni az
okozott kárt.
Ügyeljenek a tisztaság megőrzésére! Étel/ital fogyasztása kizárólag indokolt esetben, a
váróhelyiségben lehetséges.
Utcai cipőben a fejlesztő helyiségekbe belépni tilos! Kérjük ,a gyermekeknek váltócipőt/ zoknit
szíveskedjenek hozni! Tánccipőkön sarokvédő használata kötelező!
Fertőző beteg, lázas gyermek/páciens és hozzátartozó nem tartózkodhat az Almafa Fejlesztőház
területén!
A terület rögzített felvételű kamerával és riasztóval megfigyelt, a lopás, rongálás rendőrségi
feljelentéssel jár!
A mindenkori ANTSZ előírásoknak, kormányrendeletnek megfelelve a Házirendet ideiglenesen
módosíthaják az Almafa Fejlesztőház munkatársai!
A házirendet az Almafa Fejlesztőházba való belépéssel mindenki magára vonatkozóan elfogadja.

A Házirend betartása kötelező!
Aki megsérti a házirendet, nem tanúsít együttműködést az Almafa Fejlesztőház munkatársaival, a
továbbiakban nem vehet részt fejlesztőházunk egyéb foglalkozásain sem.

