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A Dominó Gyermekcentrum szolgáltatásaiért térítési díjat kell fizetni. 
A szolgáltatások térítési díjaihoz állami (normatív) hozzájárulás nincs - GYED és GYES 
ellátást igénybe vevők is korlátozás nélkül igénybe vehetik. 
Az érvényben lévő szolgáltatások teljes köre és az árjegyzék kifüggesztve megtalálható 
a szolgáltatás helyszínén. 
Alkalmi egynapos szolgáltatást utólag, minden egyéb szolgáltatást előre ki kell fizetni. 

1. Gondozási év 
Havi rendszerességgel járó fél-és egész napos ellátást igénylő gyerekeket egy 
gondozási évre veszi fel a Dominó Gyermekcentrum és biztosítja a gyermek helyét. 
A gondozási év szeptember 1. és augusztus 31. között, 220 gondozási napot foglal 
magában.  

2. Megállapodás 
A havi rendszerességgel járó fél-és egész napos ellátást igénybe vevő szülővel a 
szolgáltató éves szolgáltatói megállapodást köt. 

3. Jelentkezés 
A www.dominocentrum.hu/dokumentumok oldalon, a „Jelentkezés” gombra 
kattintva, az „Előzetes jelentkezési adatlap a Dominó Gyermekcentrum 
szolgáltatásaihoz” elnevezésű felületen igényelheti a szülő a szolgáltatásokat.  
Az előzetes jelentkezési adatlap kitöltése és elküldése nem jelent automatikus 
felvételt. 
A szolgáltatóval egyeztetett időpont után, a személyes találkozót követően a szülő 
véglegesen nyilatkozik, hogy mely ellátást szeretné igénybe venni.  
Ezek után a férőhelyek arányában értesíti a szolgáltató a szülőt a felvételről. 
Amennyiben nincs elegendő férőhely, a szülő kérheti várólistára való helyezését. 

4. Regisztrációs díj 
Beiratkozáskor regisztrációs díjat számolunk fel, amelynek összege 80 000 Ft.  
Ezt az összeg a következő gondozási év végén a júliusi hónapban (40 000Ft) és az 
azt követő augusztusi hónapban (40 000Ft) a havi térítési díjba beszámításra kerül. 
Az éves megállapodás, a szülő részéről történő évközi felbontása esetén a 
regisztrációs díj nem kerül visszafizetésre. 
Amennyiben a szolgáltató mondja fel a megállapodást, a regisztrációs díj 
visszatérítésre kerül. 
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A regisztrációs díj abban az esetben is visszatérítésre kerül, amennyiben  
a szülő az igénybevétel esedékessége előtt (pl.: szeptember 1.) 30 nappal jelzi  
az elállási szándékát. Ennek elmulasztása esetén a befizetett díj nem kerül 
visszafizetésre.  

5. Beiratkozás 
A beiratkozás a férőhelyek arányában folyamatos. Szeptemberi évkezdéshez a 
jelentkezéseket június hónaptól fogadjuk. 
 
Beiratkozáshoz szükséges: 
- Kitöltött jelentkezési lap 
- Szülői megállapodás (a beiratkozáskor a helyszínen 80 000 Ft regisztrációs díj 
befizetése) 
- Oltási könyv bemutatása 
- TAJ kártya bemutatása 
- Választott első havi térítési díj/bérlet díjának befizetése (Amennyiben a 
beiratkozás és az igénybevétel egyidőben történik.) 

6. Havi térítési díjfizetés 
A gondozási év minden hónapjára a gyermek jelenlététől függetlenül teljes havi 
térítési díjat kell fizetni. Ez vonatkozik a téli és nyári szünet idejére is. 
A szülővel kötött megállapodás szerinti havi térítési díjat minden hónapban, 
legkésőbb 10-ig készpénzben vagy átutalással kell befizetni. 
 
Ha a díjfizetés időpontjában a gyermek beteg, vagy valamilyen okból távol van, a 
szülőnek gondoskodnia kell róla, hogy a térítési díjat időben eljuttassa a 
szolgáltatóhoz. 
A havidíjak az adott hónapra vonatkoznak. Hiányzás esetén nincs jóváírás. 
A térítési díj tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátását a választott szolgáltatási 
formában, az étkezést, tisztasági csomagot, szükség szerint ágyneműt, a 
foglalkozásokat, a meghívott vendégelőadók és foglalkozásvezetők díját. 

7. Térítési díjfizetés elmaradása 
Amennyiben az adott hónap 10-ig a szülő nem fizeti meg a térítési díjat, és nem 
jelezte az esetleges akadályoztatása okát, a szolgáltató felfüggesztheti a gyermek 
ellátását és fogadását. 10 napon túli nem fizetés esetén a szülővel kötött 
megállapodás érvényét veszti.  
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8. Bérlet térítési díja 
A 10 alkalmas félnapos vagy játszócsoportos bérletet a szolgáltatások  
igénybevétele előtt meg kell váltani. 
A megváltott 10 alkalmas bérletek érvényességi ideje a váltás napjától számított  
1 hónap (30 naptári nap), nem váltható vissza. A bérletek nem névre szólnak, így 
egyszerre több gyerek is használhatja (testvérek, barátok stb.). 

9. Megállapodás módosítása, felmondása 
Amennyiben a férőhelyek lehetővé teszik, lehetőség van a megállapodások 
módosításra. 
Mind a szolgáltató mind a szülő részéről lehetőség van a megállapodás 
felmondására. 
Felmondási idő 30 nap. A felmondási idő alatt a szülő térítési díjfizetési 
kötelezettsége megmarad. A felmondási idő alatt a szolgáltató biztosítja a 
gyermekellátást. 
Amennyiben a szülő nem kíván élni a felmondási idő letöltéséről, úgy a 
megállapodás a felmondás napjától megszűnik.  

Budapest, 2019. szeptember 1.  
Jóváhagyta: Knapecz János, ügyvezető 
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