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LCF Clubs Beiratkozási Lap és Tanfolyami Feltételek a 2019/20-as tanévre 

 
Az anyanyelv elsajátításához hasonló és természetes módon, játékosan és sok-sok gyerekdallal, mozgással 
kiegészítve angoloznak a gyerekek tanfolyamainkon. A tanulási folyamat az élményszerű kommunikáción 
alapszik, a klubfoglalkozások kiegészítőjeként a gyerekek otthon is elmélyíthetik tudásukat EnglishZone 
interaktív online játéktárunk használatával és a CD hallgatással. 
Célunk a természetes nyelvelsajátítás és tevékenység alapú nyelvtanulás feltételeinek olyan 
professzionális szintű biztosítása, hogy a Kids Clubos gyerekek megszeressék az idegen nyelvet és azon a 
korosztályuknak megfelelő módon magabiztosan kommunikáljanak.  
 
Az idei tanév folyamán is 30 alkalommal tartunk 45 perces foglalkozásokat klubtagjainknak, amelyet az 
alábbi módokon lehet fizetni:  
 

• három részletben fizetve, 3 x 18.000.-Ft (I.részlet kezdéskor, II.részlet a 10.-ik, 
III. részlet a 20.-ik foglalkozáskor fizetendő) 

• két részletben, 25.650,- Ft (5% kedvezménnyel a félévek kezdetekor fizetendő) 

• egy összegben fizetve 48.600,- Ft (10% kedvezménnyel a tanév kezdetekor 
fizetendő) 

 
 
Testvérkedvezmény: 

• 5% kedvezmény gyermekenként  
 
Befizetés módja: 

• készpénzben vagy átutalással a 10701252-67936759-51100005 bankszámlánkra a fent kiválasztott 
fizetési módozat alapján.  
 

A tanfolyamon való részvétel feltétele: 
A beiratkozási lap leadása/online beküldése, a tanfolyami díj első részletének, valamint a klubcsomagnak 
a megvásárlása. A klubcsomag az éves tananyagot tartalmazza, elengedhetetlen a tanfolyamon, valamint 
az otthon történő nyelvgyakorláshoz, éppen ezért megvásárlása minden tanévben kötelező. 
A klubcsomag összetétele korosztálytól függően változik (daloskönyv/ munkafüzet/ tankönyvek/ CD/ 
matricagyűjtő/ jutalmazó matricák/ az adott tanévre az EnglishZone online nyelvgyakorló portál 
használati joga az otthoni nyelvgyakorláshoz, stb.). A korosztálynak megfelelő klubcsomag részletes 
tartalmát és árát a tanfolyami tájékoztató levelünk tartalmazza. A csomagot az első klubfoglalkozás 
alkalmával kell befizetni és az onnan számított legkésőbb 3 héten belül a tanuló rendelkezésére bocsátjuk. 
 
A klubcsomag egyedi, kizárólag a tanfolyamainkra járó gyerekek számára tudjuk biztosítani, 
kereskedelmi forgalomban nem megvásárolható. Ezért kérjük, semmilyen esetben ne 
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értékesítsétek/adjátok tovább, és ne másoljátok, mert minden eleme szerzői jogvédett, így azok 
sokszorosítása szigorúan tilos.  
 
A beiratkozás egyben a tanfolyam teljes díjára vonatkozó fizetési kötelezettséget is jelent. 
 
 
EnglishZone - Otthoni nyelvgyakorlás: 
A hatékony nyelvtanulás elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek minél gyakrabban találkozzanak az 
idegen nyelvvel. Éppen ezért ajánlott a nyelvtanfolyamainkon kívül, az otthoni nyelvgyakorlásra az LCF 
EnglishZone online játéktárra való regisztráció is. A játéktár nagyon sok dalt, mondókát, mesét, letölthető 
és nyomtatható anyagot, valamint interaktív játékot tartalmaz a különböző korosztályok számára. A 
regisztráció díját a klubcsomag egyes csomagokban nem tartalmazza, a nyelviskola vezetőknél lehet 
megrendelni. Az EnglishZone díja a 2019/2020-es tanévre: 2.900,- forint. 
 
Pótlások 
Betegség esetén a tanulóinknak lehetőségük van pótórán való részvételre, amelyet párhuzamos vagy 
vegyes csoportban járhatnak le, a hiányzástól számított egy hónapon belül. Pótórát csak abban az esetben 
tudunk biztosítani, amennyiben a szülő a hiányzásról a tanárt időben (az óra megkezdése előtt minimum 
8, délelőtti foglalkozás esetén minimum 4 órával) értesítette. A pótlásról gondoskodni a szülők feladata.  
Amennyiben nem megoldható számukra a pótórán való részvétel, akkor tudomásul veszik, hogy az 
elmulasztott foglalkozások után a nyelviskola díjat visszafizetni nem tud. 
 
A foglalkozásvezető betegsége vagy más problémák esetén vagy helyettesítő tanárról gondoskodunk, 
vagy későbbi időpontban tartjuk/pótoljuk a foglalkozást, amelyről időben tájékoztatjuk a szülőket. 
Nem tartunk foglalkozásokat iskolai szünetekben, illetve munkaszüneti napokon. Mivel a tanfolyam 
hosszát a foglalkozások és nem a hetek száma határozza meg, ahány foglalkozás elmarad, a tanfolyam 
annyi héttel tovább tart.  
 
Egyebek 
 

• Amennyiben egy kisgyerek viselkedésével veszélyezteti társait vagy a foglalkozások 
hatékonyságát, fenntartjuk a jogot, hogy klubtagtagságát megszüntessük.  

• Ha egy csoport létszáma annyira lecsökken, hogy már nem hatékony a működése, fenntartjuk a 
jogot, hogy más csoporttal összevonjuk, vagy a fennmaradó tanórák díjának visszafizetése mellett 
megszüntetjük. 

• A klubokkal kapcsolatos újdonságokról tanulóinkat évi pár alkalommal központi és képviselői 
hírlevelek segítségével tájékoztatjuk a beiratkozási lapon megadott e-mail címen. 

• A beiratkozási lap aláírásával hozzájárulok, hogy a foglalkozásokon/rendezvényeken/táborokban 
a gyermekemről készült felvételek megjelenjenek az LCF Clubs promóciója során, pl. honlapjain, 
facebook oldalain, stb. 

 
"........"........."........."........"........."........."........."........."........."........."........."........."
.. 
 

LCF Kids Club - Beiratkozási lap a 2019/20-as tanévre 
 
 

Gyermek neve: Születési ideje: 

Óvoda/iskola neve: Csoport/osztály: 

Szülő/gondviselő neve: 

Címe: 



 

Kids Club – több mint egy nyelvtanfolyam!     
Budapest I. és II. kerületi Nyelviskola 
                                                           3/3 

Telefonszáma:                                                         E-mail címe: 

Gyermekének van-e valamilyen érzékenysége, egészségügyi problémája? Igen    o      Nem o 
       Sajátos nevelési igényű-e:                                                     Igen  o      Nem o 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd-e:                          Igen         o          Nem  o 

Gyermekemnek a klubcsomagon felül KC pólót is rendelek 2.900,-Ft-ért.   Igen   �  Nem � 

Gyermekem magassága: ________cm 

A klubcsomagon felül EnglishZone regisztrációt is kérjük 2.900,-Ft-ért/tanév   Igen  * Nem *    

 
Az LCF - Kids Club Tanfolyami feltételeket elolvastam, az abban foglaltakat tudomásul veszem.  

 
A beiratkozási lap kitöltője a dokumentum aláírásával kijelenti, hogy a 

http://www.vidamangol.hu/index.php/adatvedelmi-nyilatkozat/ weboldalon lévő adatkezelési tájékoztatót 

megismerte. 

____________________________, 2019.__.__.  ___________________________________ 
 

Szülő aláírása 


