
Fontos tudnivalók a 2022/2023-as tanév délutáni úszótanfolyamához 

A belépés és a belépéshez szükséges bérletek: 

 

A tanfolyamon részt vevő gyermekek az oktatótól kapott, rózsaszín bérlettel tudnak belépni az 

oktatásra. Szeptemberben először egy 1 hónapra szóló bérletet adunk, majd ennek lejárta után, 

októbertől 1db 4 havi bérletet adunk, mellyel január 31-ig tudnak a gyerekek belépni a villáskapun. 

Január végén a gyermekek új bérletet kapnak, mely februártól május végéig lesz érvényes. A 

bérletek az adott időszak végén lejárnak, (például betegség miatt) a bent maradt alkalmak nem 

lesznek felhasználhatóak. 

A 4 hónapra szóló bérletek ára az általános tájékoztatóban megtalálható. (A heti 2x járóknak 4.000 

Ft, a heti 1x járóknak 2.000 Ft.) Kérjük, hogy a bérletet ne hagyják otthon, anélkül csak 100 Ft-os 

karszalag megvásárlásával tud belépni a villáskapun az oktatásra érkező gyermek. Bérlet elhagyása 

esetén, a fentiek szerint tudnak belépni és kérjük az oktatót mihamarabb értesíteni, mert a bérletet 

részarányosan újra meg kell vásárolni, melyet az oktatótól kapnak meg. 

 

Amennyiben a szülő/kísérő szeretné bekísérni a gyermeket az öltözőbe, illetve végigkísérni az órát 

a lelátóról, akkor ehhez egy kísérőbérletre/jegyre lesz szüksége. 



A beléptető kapukon történő belépés regisztrációhoz kötött annak érdekében, hogy arra a területre, 

ahol a gyerekek tartózkodnak, csak olyan kísérő léphessen be, aki a tanfolyami bérlethez rendelt 

kísérő belépőt megváltotta. Ezt a gyermekek biztonsága érdekében alakítottuk ki. A kísérő bérlet 

500 Ft-ba kerül, mely napi 2x-i belépést biztosít. A kísérő bérletek a tanfolyami bérletekhez 

hasonlóan megvásárolhatók 1, 2 vagy akár 4 hónapra is, ezzel elkerülve a hosszas beléptetést, 

sorban állást minden hónap elején. 

A kísérő bérlet otthonhagyása esetén vagy amennyiben több, mint 2 felnőtt szeretné bekísérni a 

gyermeket, 100 Ft-os kísérőjeggyel tudnak belépni (piros karszalag, melyet a recepciós köteles 

feltenni a vendég karjára).  A jegy szintén 2x-i belépésre jogosít, ám csak arra a napra érvényes, 

amikor a vásárlás megtörtént.  

 

Babakocsival érkezőket a recepciós kollégák engedik be, a bérlet felmutatása után a hátsó ajtónál, 

ezzel elkerülve a villás kaput.  

A kistestvéreknek külön zöld kísérő bérletet nem szükséges megvásárolni. A villáskapun való 

belépésnél a gyermeknek nem kell leolvasni a zöld bérletet, ölben vagy a kísérő maga előtt tartva 

be tudja vinni magával. 

Öltözés, öltözők használata: 

A gyermekek a gyermeköltözőben vagy az emelten lévő karzati öltözőben tudnak átöltözni. 

Gyermek öltözők: A villáskapun történő belépés után a folyosó végén jobb oldalon találhatóak. Itt 

kisgyermekek öltöznek, ide ellenkező nemű kísérő is be tud menni segíteni az átöltözésben. (A kísérő 

nem öltözködhet itt, kérjük, hogy a felnőtt öltözőt használják!) A gyermeköltöző tisztaságának 

megóvása érdekében kérjük, hogy az öltözőt tiszta talpú papucsban használják.  



Karzati öltözők: A villáskapun való belépés után balra, a lelátók irányában az emeleten találhatók. 

A fiú öltözőt a lelátó bal oldalán, míg a lány öltözőt a lelátó jobb oldalán használhatják a nagyobb 

gyerekek. Kérjük, hogy ide felnőttek már ne kísérjék be gyermekeiket.  

A felnőtt és a mozgáskorlátozott öltözőt a tanfolyamra érkező gyerekek nem használhatják!  

A mozgássérült öltözőt abban az esetben használhatják, ha ellenkező nemű felnőtt vendéggel együtt 

érkezik és az öltözködésben még segítségre szorul a kisgyermek. 

Egyéb tudnivalók: 

Zuhanyzásra lehetőséget a gyermeköltözőben és a szauna melletti zuhanyzóban tudunk biztosítani. 

Az oktatásra megváltott rózsaszín bérlet csak az oktatás idejére jogosítja a gyermeket az uszoda 

használatára.  

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

váltanak a jegypénztárnál! (Amennyiben a tanfolyami óra után még szeretnének tovább maradni 

gyermekükkel az uszodatérben, szükséges lesz erre az időre a gyermeknek is belépőt váltani.) 

Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni, kérjük használják a 

recepción az ingyenes értékmegőrzőt! 

Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő problémákkal mindig a saját oktatójukhoz forduljanak!  

Öltözőkben tapasztalt rendbontás esetén, kérjük, értesítsék az oktatókat és a recepciós kollégákat! 


