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A MARGITSZIGETI SPORTUSZODÁBAN 
 

 

Felszerelés: Úszósapka és fürdőruha papucs, törölköző, igény szerint úszószemüveg. Kísérő 

szülőknek az Uszodatérben papucs használata kötelező!  
  

Gyülekezés: a beléptető kapuk mellett, az órakezdés előtt 20 perctől.   
 

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

engedi be a tanfolyam résztvevőit.  
 

Kísérés: esti tanfolyamokon a szülők-kísérők csak külön kísérői díj ellenében mehetnek be az 

úszásoktatásra. A kísérői díj: előzetes befizetéskor a kártyán 2500.-Ft/10 alkalom, vagy 

alkalmanként 400.-Ft/fő. A kísérő jeggyel nem lehet a medencéket használni, ha a szülő szeretne 

úszni, a pénztárban kell belépőjegyet váltani.  

Kísérő szülőknek az Uszodatérben papucs használata kötelező!  

A 10 alkalmas kísérői bérlet alkalmanként egy belépésre jogosít, azaz ha a kísérő belép a beforgató 

kapun, majd azon kijön, az ismételt belépéshez újabb belépő megváltása szükséges.  
  

Uszodatér: Az oktatás a sátortetős uszodában történik, amelyet az öltözőkből az alagsoron keresztül 

/ a fitness terem felé/ is meg lehet közelíteni. Az Uszoda Vezetőség szabálya értelmében: a szülőknek 

belépni az uszodatérbe csak az óra kezdete előtt 5 perccel lehet. A kísérő szülők az órát csak az erre 

kijelölt napon, a bemutató órán látogathatják. Az óra vége előtt 5 perccel lehet a szülőknek újból az 

uszodatérbe lépniük.   
  

Befizetés: A tanfolyamaink folyamatos turnusról-turnusra történő igénybe vétele esetén kérjük a 

kedves szülőket, hogy AZ ADOTT TURNUS 3 és 4. HETÉBEN ÍRATKOZZANAK BE A KÖVETKEZŐ 

TURNUSRA, (még betegség esetén is kérjük figyeljenek a befizetés időpontjának betartására). A 

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

Bemutató óra: minden turnus 4. hetében hétfőn és kedden a szülők az oktatás alatt bent 

tartózkodhatnak az uszodatérben.  
  

Hiányzás: A turnus 4 hetes, 10 alkalmas. Aki valamilyen oknál fogva (betegség, kirándulás, szabadság 

stb.) miatt hiányzik , a kártya érvényességi idején belül bepótolhatja: (az ellenkező napokon).   

LEJÁRT ÉRVÉNYESSÉGŰ KÁRTYÁVAL NEM LEHET BEMENNI!  

Ha a kártya érvényességi dátuma lejárt csak orvosi igazolás /elég a másolat/ leadásával tudjuk 

beszámítani a hiányzást. Ebben az esetben arányosan kevesebbet kell fizetni.. Orvosi igazolást, csak 

a gyógyulást követő, egy hónapon belül fogadjunk el, azoknak a gyerekeknek akik 10 vagy 8 alkalmat 

fizettek be.  

AZ ORVOSI IGAZOLÁS BESZÁMÍTÁSA: FÉLÉVENTE 2 ALKALOMMAL ILLETVE AZ EGÉSZ TANÉVBE  
MAXIMUM 4 ALKALOMMAL Ezen felül minden hiányzást turnuson belül pótolni kell, mert további 
igazolásokat nem áll módunkban elfogadni.  
  

Megértésüket előre is köszönjük.     


