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A medencét csak úszni tudók használhatják
A medencét 6 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
Az uszodát 3 év alatti gyermek csak úszópelenkában látogathatja.
A szaunát 10 év alatti gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem használhatja.
A medencébe oldalról beugrani tilos!
A tanmedencét csak az úszóiskola foglalkozási idején kívül lehet használni, előre
egyeztetett időpontban, belépőjegy megváltása mellett.
Az uszodát nem látogathatja, illetve az uszodától el kell tanácsolni:
Aki lázas, fertőző gyomor-, bélrendszeri és fertőző (tökéletesen záródó tapasszal nem
rendelkező, nyitott felületű) bőrbetegségekben szenved. Akinek fertőző betegsége van
( pl. herpesz, szemölcs, bárányhimlő stb.)
Aki görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű
kóros elváltozásokkal járó betegségekben szenved.
Aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll.
Akinek nyílt vagy kötözött seb van a testén.
Aki korlátozott cselekvőképességű, ha felügyelet nélkül van.
Aki szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével,
rendetlenkedésével, hangoskodásával zavarja.
Akit az uszoda vezetése a létesítmény használatától eltiltott.
A medencetérben és az uszoda épületben labdázni tilos. / kivétel: foglalkozások alatt
oktatóval/
A medencék használata előtt, a zuhanyzás kötelező.
A medencetérbe és az öltözők zuhanyterébe utcán használt lábbelivel (cipő, utcai
papucs stb.) belépni tilos.
A medencében szappant vagy sampont használni és borotválkozni tilos, mind ez csak
a zuhanyzókban megengedett.
Törékeny vagy sérülést okozó tárgyat a medencébe és környékére vinni nem szabad.
Gumimatracot, felfújható úszógumit és csónakot a medencébe vinni nem szabad /
kivétel: foglalkozások alatt oktatóval/
Búvárfelszerelést csak az uszoda vezetőjének külön engedélyével és edző felügyelete
mellett szabad használni.
A medencében és a wellness részlegben valamint a strandterületen fürdőruha
viselése kötelező.
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A medencetérben, zuhanyzókban és öltözőkben étkezni valamint alkoholt fogyasztani
szigorúan tilos.
Az uszoda egész területén dohányozni tilos.
Az uszodába állatot behozni tilos.
A szaunát mindenki csak saját felelősségére használhatja.
A szaunában csak a padra helyezett saját törülközőre szabad ülni.
A vendégek kötelesek az uszoda berendezéseinek állagát óvni, azokat
rendeltetésszerűen használni. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von
maga után.
Babakocsival az öltözőbe bemenni nem lehet.
A hajszárítók használata ingyenes.
Az uszoda területén a szemetelés tilos.
Az öltözőszekrényekben elhelyezett értéktárgyakért az uszoda felelősséget nem vállal.
Az uszoda elsősorban az úszásoktatás lehetőségeit szolgálja.
Az uszoda területén biztonsági kamerarendszer működik.
A vendégek észrevétel vagy panasz esetén a recepción elhelyezett „Vásárlók könyvét „
elkérhetik bejegyzés céljából. A dolgozóknak pedig kötelessége azt nekik átadni.
A medenceteret , wellness részleget zárás előtt fél órával el kell hagyni.
Az uszoda egész területén fotózni, videózni csak engedéllyel lehet.
Az uszodát 14 éves kor alatt csak felnőtt kíséretével látogathatják a gyerekek.
Az uszodatérben rendezett bemutatókra, műsorokra , versenyekre érkező vendégek
csak a rendezvényre megváltott jeggyel tartózkodhatnak a medencetérben,ahol
cipővédő fólia vagy papucs kötelező!
Az uszoda területén a megváltott belépőjegy és bérlet nem jogosít fel oktatásra,
tanfolyam tartására.
Oktatás, edzés, tanfolyami foglalkozás csak uszodabérleti szerződés mellett
lehetséges.
Az uszoda területén biciklizni, görkorcsolyázni, rollerezni, kis motorozni stb
balesetveszélyes és tilos.
Aki nem tartja be a házirendben leírtakat, az nem jogosult az uszoda szolgáltatásainak
használatára, és nem jogosult az uszoda területén tartózkodni!
Felhívjuk minden Kedves Látogató figyelmét, hogy az uszoda területére való
belépéssel elfogadja az érvényben lévő házirendet .
Kérjük a szülőket, hogy az oktatás alatt az előtérben tartózkodjanak!
Az óvodai úszásoktatás során az öltözői rendért a csoportvezető, kísérő a felelős
Az uszodát mindenki a saját felelőségére használhatja!

A babaúszás szabályai:
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Az uszoda igénybevétele csak a házirend betartásával történhet!
Megérkezés után kérjük az utcai cipőt levenni és papucsba átbújni. A "járó"
gyerekekre ez szintén érvényes.
A babaúszáson való részvételhez háziorvosi igazolás szükséges, arról, hogy a baba
egészséges, úszhat, nem szenved keringési, légzési rendellenességben.
Az úszás során használt vizipelenkák egyszer használatosak és ezt kérjük komolyan
venni.
Kérjük a szülőket, hogy gyermeküket ne hagyják őrizet nélkül (nagyobb testvért sem).
A babákat az óra megkezdése előtt 1 órával már ne etessék, teli pocakkal az úszás nem
javasolt!
A babák pelenkázása a pelenkázó helységben elhelyezett pelenkázó asztalokon
lehetséges. A pelenkázókat használat után kérjük lefertőtleníteni, a pelenkákat a
pelenkatartó kukába dobni!
Kérjük a szülőket, hogy a babakocsikat az előtérben úgy elhelyezni, hogy a közlekedés
zavartalan maradjon
A medence területére az oktató engedélyével lehet belépni. Minden esetben kötelező a
zuhany használata a fürdés előtt, mind a szülő, mind a gyerek számára.
Etetni a gyereket csak az előtérben lehet. Kivételt képez természetesen, akik még
szoptatnak, nekik szoptatósarok az öltözőben került kialakításra.
Kérjük az időkorlátokat pontosan betartani.
Kísérő a medence területén utcai ruhában nem tartózkodhat.
Az uszodát igénybevevő vendégek kötelesek a rendre és a tisztaságra ügyelni, a
játékokra és az uszodai segédeszközökre épségére vigyázni. Tilos a vizet a
közönségfogadó helységeket bepiszkítani, a medencéket rendeltetés ellenesen
használni, abban tisztálkodni.
Medencében való fürdés és úszás előtt tusolás kötelező.
Az uszoda teljes belső területén utcai ruha és cipő használata tilos, oda csak papucsba
lehet bemenni. A közegészségügyi és higiéniai szabályok legmesszebbmenő betartása
kötelező.
Az uszoda területén talált ruházati és egyéb értéktárgyakat, a mindenkori szolgálatot
teljesítő személynek kell leadni, ahol is azt igazolt tulajdonosa átveheti. A talált
tárgyak egy hónapig kerülnek megőrzésre.
Az öltözőkben és az egész uszoda területén a vendégek értéktárgyaiért az uszoda
személyzete és vezetősége felelősséget nem vállal.
A foglalkozások csak időpont és előre megbeszélt bejelentkezés alapján történnek.
A babaúszás 3 hónapos kortól kezdődik.
Kötelező felszerelés:
Babának:- speciális úszópelenka, úszó bugyi, úszósapka, amely beiratkozásnál
megvásárolható!
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Szülőnek: törölköző, fürdőruha, papucs (mely használatát feltétlen kérjük)



Első alkalommal orvosi igazolást kérünk, hogy a gyermek nem szenved keringési,
légzési rendellenességben.
Oktató nélkül a medencében tartózkodni TILOS!

Jó tanácsok az órát követően:





Játék csak a kijelölt helyen lehetséges a medencetérben.
A babákat kérjük lezuhanyozni, óvd a gyermek bőrét.
A babák a foglalkozás során rengeteg folyadékot vesztenek, tessék pótolni.
Ne az öltözőben adják gyermekükre a kabátot és sapkát.

Uszoda Vezetősége

