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Általános Szerződési Feltételek 
Kódmanók 

A programozás gyerekjáték! 

A „Kódmanók – A programozás gyerekjáték!” – foglalkozások Szervezője a Dominó 
Gyermekcentrum (továbbiakban, mint Szervező), melynek adatai: teljes név: Dominó 
Gyermekcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített név: Dominó 
Gyermekcentrum Nonprofit Kft., cím: 1182 Budapest, Torda u. 20., cégjegyzékszám: 01 09 
998184, adószám: 14989746-1-43. 

1. A „Kódmanók - A programozás gyerekjáték!” foglalkozások helyszíne, időpontja, 
időtartama, a részvételi díj, minden esetben a 
www.dominocentrum.hu/programozas honlapon, elektronikusan kerül 
meghirdetésre. 

2. A foglalkozásokra történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban, mint 
Szülő) a meghirdetett elektronikus felületen 
(www.dominocentrum.hu/programozas) közzétett  „Jelentkezési adatlap” 
kitöltésével és elküldésével teheti meg jelen ÁSZF egyidejű elfogadásával, mely 
a www.dominocentrum.hu/programozas honlapon és a foglalkozások helyszínén 
megtalálható. 

3. A jelentkezésről elektronikusan visszaigazolást küld a Szervező. A havi 
foglalkozás díjáról és ennek befizetésének határidejéről a Szülő további e-mailt 
fog kapni. A beérkezett díj után válik elfogadottá a jelentkezés. Amennyiben a 
megadott határidőig nem történik meg a befizetés, a jelentkezést töröljük. 
Amennyiben technikai probléma miatt nem kapja meg visszaigazolásunkat, 
kérjük jelezze felénk az info@kodmanok.hu e-mail címre. 

4. A „Kódmanók - A programozás gyerekjáték!” foglalkozásokra történő jelentkezés 
egy tanévre szól. A foglalkozások szeptembertől májusig tartanak. Az éves 
foglalkozások száma 32 alkalom. A foglalkozásoknak egységes havidíja van  
(16 000 Ft), melyet függetlenül az adott hónapra eső alkalmaktól minden 
hónapban fizetni kell 8 hónapon keresztül készpénzben vagy átutalással. 
Átutalás esetén a közlemény rovatban kérjük a gyermek nevét feltüntetni! A 
térítési díjak beérkezési határideje minden hónap 20-a, kivéve az első hónap, 
melynek határideje szeptember 29-e. Testvérek együttes jelentkezése esetén 
5% térítésidíj-kedvezményt biztosítunk. Év közbeni jelentkezés abban az 
esetben lehetséges, amennyiben üres férőhely felszabadul. Ebben az esetben az 
évi térítési díjat időarányosan kell fizetni. 

5. Amennyiben az első foglalkozás alkalmával a Szülő/gyermek jelzi, hogy mégsem 
kívánja a továbbiakban a programon való részvételt, az esetben az első 
foglalkozás díjának levonása után (4 000 Ft) a befizetett összeg visszatérítésre 
kerül. Év közben lehetősége van a Szülőnek a megállapodás felmondására. 
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Felmondási idő 30 naptári nap. A térítési díjat a felmondási idő alatt fizetnie kell 
a Szülőnek. A felmondási idő alatt a foglalkozásokon való részvétel biztosított. 

6. Hiányzás esetén nincs térítési díj visszafizetés. Igény esetén pótlási lehetőséget 
biztosítunk. 

7. A foglalkozásról a gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, illetve a Szülőnek 
beiratkozáskor írásban (legkésőbb az első foglalkozás napján) kell nyilatkoznia a 
Szervező felé arról, ha más is elviheti a helyszínről a gyermeket. 

8. A Szülő köteles a gyermeke által a foglalkozás ideje alatt okozott kárt - 
jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg - megtéríteni. A Szervező ennek elkerülése 
érdekében a foglalkozás első napján ismerteti a Házirendet.  A Szervező 
fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben, például a házirendjének 
súlyos megsértése, szándékos károkozás esetén a jelentkezést visszamondja. 
Ebben az esetben a Szülő – a már megfizetett díj arányos részén kívül – 
semmilyen követelést nem támaszthat a Szervező felé. 

9. A foglalkozáson készült képek és videók a Szervező tulajdonát képezik. A Szülő 
előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a tevékenységek időtartama alatt olyan 
fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen gyermeke is szerepel. Az 
eseményen készített felvételeket a Szervező marketing célokra használhatja fel. 
A Szülő előzetesen, írásban a Szervezőnél kérheti gyermekéről a felvételek fel 
nem használását. 

10. A Szervező tevékenysége során a Szülő/gyermek adatait az Adatvédelmi törvény 
értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb 
marketingcéljaira használja fel. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen 
adatszolgáltatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa 
megadott adatokat a Szervező nyilvántartsa és kezelje (lásd: Adatkezelési 
szabályzat). 

11. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött „Jelentkezési adatlapon” 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF és a honlapon 
található Adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elolvasta, megértette és 
elfogadja. 
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