
TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023-AS TANÉV DÉLUTÁNI ÚSZÓTANFOLYAMÁRÓL 

A gyerekeknek 6 tudásszintű csoportban van módjuk úszni: előkészítő, kezdő, kezdő+, középhaladó, 

középhaladó-haladó és haladó (tudásszintek részletezése a www.tbsk.hu /úszóiskola/gyermek úszásoktatás 

fül alatt!). Óráink 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 és 19:00 órakor kezdődnek és 60 percesek. Ebből 45-55 perc a 

tiszta úszásidő és 5-15 perc a játékidő. A játékidő hossza a csoport együttes munkájának függvénye.  

Elsősorban a legalább heti 2 órában történő úszásoktatást javasoljuk, így lehet hatékony fejlődést elérni. 

Óráink hétfő-szerda és kedd-csütörtöki párosítással indulnak, illetve heti egyszeri alkalommal pénteken 

vagy szombaton.  

A tanfolyami díjak: 
A tanfolyami díjak egy hónapra értendők. Az egész tanévet nézve átlagosan havi 8 alkalommal tartunk 
órákat.   

 

 

 

 

 

 

 

A folyamatosan változó gazdasági környezet, a rezsidíjak emelkedése miatt a 15%-ot meghaladó 
áremelkedés esetén a tanfolyami díjat is módosítanunk kell januártól, amiről természetesen előzetesen 
minden oktató értesíti a hozzá járó tanítvány szüleit. 

Testvérkedvezmény: 

A heti 2 alkalmas úszásoktatásnál testvérkedvezményt csak akkor tudunk biztosítani, ha a testvérek 
ugyanannál az oktatónál úsznak. A heti 1 alkalmas úszásnál testvérkedvezményt nem tudunk adni. 

HETI 2x 2 gyerek 3 gyerek 4 gyerek 

2021.       

szeptember 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

október 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

november 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

december 17.000,-  25.500,- 34.000,- 

2022.    

január 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

február 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

március 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

április 28.000,- 42.000,- 56.000,- 

május 24.000,- 36.000,- 48.000,- 

  

Tanfolyami díj 
heti 2 alkalmas 
oktatás esetén           

Tanfolyami 
gyermek 

bérlet 

Tanfolyami díj 
heti 1 alkalmas 
oktatás esetén           

Tanfolyami 
gyermek 

bérlet 

Tanfolyami 
gyermekkísérő 

bérlet 

2022.           

szeptember 15.000,- 4.000,- 10.000,- 2.000,- 500,- 

október 15.000,- -- 10.000,- -- 500,- 

november 15.000,- -- 10.000,- -- 500,- 

december 9.500,- -- 7.500,- -- 500,- 

2023.          

január 15.000,- 4.000,- 10.000,- 2.000,- 500,- 

február 15.000,- -- 10.000,- -- 500,- 

március 15.000,- -- 10.000,- -- 500,- 

április 15.000,- -- 10.000,- -- 500,- 

május 15.000,- -- 10.000,- -- 500,- 

https://www.tbsk.hu/app/cms/TorokbalintApp/index?id=6473


Kiscsoportos oktatás:  

 

 

 

 

 

 

 

Tanfolyami befizetés: A tanfolyam díját minden hónap első hetében kell befizetni az oktatónál. Hiányzás 

esetén nincs lehetőség díj visszatérítésre. Abban az esetben, ha az adott hónapban egyszer sem jelent meg 

a gyermek az oktatáson, a következő fizetési időszakban mentesül a szülő a fizetés alól a befizetett összeg 

mértékéig. Minden megkezdett hónapot ki kell fizetni, azoknak is, akik csak egyszer jelennek meg az adott 

fizetési időszakban. 

A gyermekek a belépést követően a számukra kijelölt gyermek- és karzati öltözőkben öltözhetnek át. (Kérjük 

a szülőket, hogy rendbontás és egyéb probléma esetén értesítsék az oktatókat és a recepciós kollégákat.) 

Az oktatók a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján veszik át a gyerekeket a szülőktől és kísérik be az 

oktatásara. Az oktatás végeztével az uszodateret a mozgáskorlátozott női öltözőknél/gyereköltözőnél 

hagyják el a csoportok, a szülők ott tudják átvenni a gyerekeket az oktatóktól.  

A gyermekek az oktatóktól megvásárolt rózsaszín bérlettel, a szülők pedig az 500 Ft-os kísérlő bérlettel (napi 

2x belépést engedélyez) léphetnek be és ki a villáskapun.  

Felnőtt öltözőkbe és az uszodatérbe csak azok a szülők léphetnek be, akik teljes árú belépőjegyet váltanak a 

jegypénztárnál!  

Kötelező felszerelés: kislányoknak úszódressz, kisfiúknak úszónadrág, törölköző, tiszta talpú papucs, 

úszósapka hajhosszúságtól függetlenül kötelező, úszószemüveg igény szerint. 

TANFOLYAM KEZDÉS: 2022. SZEPTEMBER 7.  

JELENTKEZÉS: A jelentkezési lapot kitöltve kizárólag e-mailben lehet elküldeni az oktatónak! 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: 2022. SZEPTEMBER 1-én a Törökbálint Sportközpont és Cseh László Uszoda (iskolai 

bejáratánál) a földszinti Zsolnai József termében 17.00 órai kezdettel, ahova minden érdeklődőt szeretettel 

várunk. 

  

Tanfolyami díj  
Tanfolyami 

gyermek 
bérlet 

Tanfolyami 
gyermekkísérő 

bérlet 

2022.       

szeptember 18.000,- 2.000,- 500,- 

október 18.000,-  -- 500,- 

november 18.000,-  -- 500,- 

december 13.000,-  -- 500,- 

2023.       

január 18.000,- 2.000,- 500,- 

február 18.000,-  -- 500,- 

március 18.000,-  -- 500,- 

április 18.000,-  -- 500,- 

május 18.000,-  -- 500,- 


