
 DARNYI TAMÁS ÚSZÓISKOLA HÁZIRENDJE  A KOMJÁDIBAN 
 

 
Gyülekező: a beléptető kapuk mellett, az órakezdés előtt 15 perccel.  

 

Felszerelés: fürdőruha,papucs,törölköző. Úszósapka és úszószemüveg használata nem 
kötelező.  

 
Beengedés: érvényes tanfolyami kártya felmutatása és kezelése után, az úszóiskola 

alkalmazottja engedi be a tanfolyam résztvevőit. 
 

Kísérés,öltöztetés: A szülők a kísérő/öltöztető jegyet az Uszoda pénztáránál tudják 
megvenni.  

 
Uszodatér: Az oktatás a sátortetős uszodában történik, amelyet kintről  lehet 

megközelíteni (vagy az öltözőkből az alagsoron keresztül). Az Uszoda Vezetőség 
szabálya értelmében: a szülőknek belépni az uszodatérbe csak az óra kezdete előtt 5 

perccel lehet. Az óra vége előtt 5 perccel lehet a szülőknek újból az uszodatérbe lépniük. 
Az uszodatérben a szülő nem lehet bent, csak a bemutató óra alkalmával! 

 

Befizetés: A tanfolyamaink folyamatos turnusról-turnusra történő igénybe vétele 
esetén kérjük a kedves szülőket, hogy az adott turnus 3. hetétől iratkozzanak be a 

következő, mert csak így tudjuk garantálni a csoportban a helyeiket (még betegség 
esetén is kérjük figyeljenek a befizetés időpontjának betartására). Tehát betegség 

esetén az Úszóiskola nem tart fent helyet, így a szülő felelőssége az új bérlet időbeni 
megvétele, tekintettel arra, hogy a csoportok létszáma maximalizálva van, így azok 

betelhetnek. A tanfolyami létszámok korlátozottak, így azok betelte után már befizetést 
elfogadni nem tudunk.  

 
Tanfolyam: A tanfolyamra csak 8 vagy 10 alkalmas bérlet váltható! 

 
Bemutató óra: A turnus negyedik hetének hétfő és keddi napján a szülő az egész órán 

bent lehet és nézheti az órát! 
 

Hiányzás: A turnus 4 hetes, 8 vagy 10 alkalmas. Aki valamilyen oknál fogva hiányzik 

néhány alkalmat, a kártya érvényességi idején belül bepótolhatja az ellenkező napokon, 
azonos órakezdéssel. Akár előre is lehet pótolni, turnuson belül. (Pl. a hétfő – szerdások 

jöhetnek pótolni kedden-csütörtökön, illetve ellentétes pénteken ugyan abban az órában 
amelyre egyébként is járnak.) Ha a kártya érvényességi dátuma lejárt csak orvosi 

igazolás /elég a másolat/ leadásával tudjuk beszámítani a hiányzást. A lejárt 
érvényességű kártyával nem lehet bemenni. Orvosi igazolást, csak a gyógyulást követő, 

egy hónapon belül fogadunk el, kizárólag 8 és 10 alkalmas bérlet esetében. 
 

Orvosi igazolás beszámítása: félévente 2 alkalommal, egész tanévben max. 4 
alkalommal. Ezen felül minden hiányzást turnuson belül pótolni kell, mert további 

igazolásokat nem áll módunkban elfogadni.  
 

Fotó, videó:  tanóra alatt az uszodatérben fotó illetve videó készítése tilos! 
 

Megértésüket előre is köszönjük.    

 


