
A FORDAN TÁNCCENTRUM BEFIZETÉSI SZABÁLYZATA 
 

 

Kérem, hogy a későbbi félreértések elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a tandíj befizetéssel 

kapcsolatos részletes tudnivalókat. 
 

 

A 2022/2023 - as tanévben az alábbi havi tandíjak és sportegyesületi tagsági díjak vannak érvényben: 

 - haladó rock ’n’ roll iskolások, akik befejezték a 2021/22 – es tanévet  6.000.- Ft/hó (heti 2 x 1 óra) 

 - kezdő rock ’n’ roll iskolások, akik a 2022/23-as tanévre iratkoznak be  6.500.- Ft/hó (heti 2 x 1 óra) 

- haladó fashion street dance táncosok, akik befejezték a 2021/22 – es tanévet 6.000.- Ft/hó (heti 2 x 1 óra) 

- kezdő fashion street dance táncosok, akik a 2022/23-as tanévre iratkoznak be 6.500.- Ft/hó (heti 2 x 1 óra) 

- kezdő aprock mini rocky táncosok, akik a 2022/23-as tanévre iratkoznak be 3.200.- Ft/hó (heti 45 perc) 

 - a Fordan Sportegyesület havi tagsági díja (minden hónapban fizetendő) 5.500.- Ft/hó (csoportfüggő) 
 

o A tandíjak befizetése havi rendszerességgel történik, kivétel a december és a június, a sportegyesületi tagsági 

díjakat pedig minden hónapban kell befizetni. A befizetés történhet készpénzzel a recepción, illetve átutalással. 

o A tandíjak befizetését nem befolyásolja, hogy egy hónapban a naptári napokat figyelembe véve hány óra van 

megtartva. Ideális esetben havi 8 óra, de az ünnepnapok és a szünetek miatt lehet 6-7 is, valamint, ha pl. 

valakinek van a hó első és utolsó napján is órája, akkor akár 9-10 is. A havi befizetést nem befolyásolják az 

iskolai szünetek (őszi és tavaszi) és az ünnepnapok sem.  

o A havi tandíjat minden hónap 12 – ig kell befizetni a Fordan Tánccentrum recepcióján. A recepciós köteles 

minden tandíj befizetés után nyugtát adni a befizetőnek (online pénztárgép). Adott hónap 20-tól tájékoztató 

jelleggel kifüggesztjük a recepciónál feledékeny tanulóink névsorát. A havi tandíjat lehet átutalással is rendezni. 

o Tanítványainknak november és május hónapban másfél havi tandíjat kell fizetni, így a decemberi és június 

félhavi tandíjak befizetésére nincs szükség. 

o Az új jelentkezőknek, akik szeptember 12-én kezdik a tanévet, beiratkozáskor teljes hónap tandíjat kell fizetniük. 

Ezután minden hó 12-ig fizetnek, viszont nekik decemberben nem kell fél havi tandíjat fizetniük. Ez kompenzálja 

a szeptember hónap első felét. 

o Azok a kezdők, akik még szeptember utolsó hetében jönnek, időarányosan 850.- Ft/óra tandíjat fizetnek 

szeptember végéig, utána teljes havit októberre, majd pedig 1,5 havit novemberre és decemberre. 

o Pár alkalmas hiányzásokat nem tudunk figyelembe venni, de több hetes betegség esetén a tánccentrum vezetője 

hozzájárulhat a félhavi befizetéshez, sajnos ennél kevesebb tandíjat nem engedélyezhetünk. Teljes hónapos 

betegség esetén orvosi igazolás bemutatása mellet tanítványunk mentesül a havi tandíj befizetése alól. 

o Vitás esetekben Papp Viktor tánccentrum vezetőt (30/9694-255) kell megkeresni és célszerű előtte az oktatóval is 

egyeztetni, hiszen a jelenléti alapján ő pontosan látja a hiányzásokat. Az oktató és a recepció személyzete nem 

jogosult az ilyen helyzetek elbírálására. 

o Továbbra sem engedélyezzük a heti egy alkalmas órát és az ezzel járó fél havi tandíjat. 

o Tanítványinknak lehetősége van klubon belül több táncműfajban, több csoportban táncolni. Ilyen esetben a 2. 

táncműfaj, vagy csoport tandíja az eredeti 50 %-a. (pl. rocky + fashion street dance) 

o Nagyon fontos tény, hogy tanítványaink nem un. „napijeggyel” járnak a foglalkozásra, hanem átalány havidíjat 

fizetnek, ami átlagban egyébként az igen kedvező 750.- 800.-Ft óradíjat jelenti. 

o Akinek fizetési nehézségei adódnak, jelezze a tánccentrum vezetője felé, hogy át tudjuk ütemezni befizetését. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pécs, 2022. szeptember 5. Kérem a fentiek tudomásul vételét: Papp Viktor, a Fordan Tánccentrum vezetője 


