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BEVEZETÉS
A dorogi Nipl Stefánia Uszodában az Új-Hullám Sport Egyesület végzi az úszásoktatást. Célunk a gyermekek
úszásfejlesztése és sportolási lehetőségének biztosítása. A négy úszásnem (gyors, hát, mell, pillangó) elsajátítása után a
gyerekek részt vehetnek a sportéletben is. Az úszó- és vízilabda szakosztályokban az előkészítő munka után kezdik meg a
versenyszerű úszást vagy vízilabdát.

CSEPEREDŐ ÚSZÓPROGRAM
A Cseperedő Úszóprogram 2 éves kortól 4 éves korig vízhez szoktatást és úszás előkészítést ad a későbbi
úszótanfolyamhoz. A Cseperedő Úszóprogramban a szülők is részt vesznek! A foglalkozások lényege, hogy a gyermekek már
korán megszokják az uszodai környezetet, a vizet, és megkezdik az úszástanulás rávezető gyakorlatainak elsajátítását. A
program családi élményt nyújt a résztvevőknek.

ÚSZÓTANFOLYAM
Az úszásoktatási programokban 4-15 éves gyermekek vehetnek részt heti 1, vagy heti 2 alkalommal. Az Egyesület az oktatási
órára átvett gyermekekért balesetvédelmi felelősséget vállal, amennyiben az Egyesület, vagy az oktató felelőssége
egyértelműen megállapítható. Ez alól kivételt jelent a gyermekek uszodába való érkezése, öltöztetése és az uszodából való
távozása. Az Egyesület kéri, hogy az oktatás megkezdése előtt a gyermek szülője/hozzátartozója tájékoztassa a vezető
koordinátort, vagy az oktatót a gyermek betegségeiről; egy baleset/betegség súlyosbodásának megelőzése érdekében.
Minden gyermek az oktatást gyakorlati szintfelméréssel kezdi, amely során az Új-Hullám SE 8 szintes oktatási rendszerébe
soroljuk (a program 8 tudásszintjének megfelelő erősségű csoport valamelyikébe kerül). A tanfolyam során az oktatóváltás
a gyermekek fejlődése érdekében előfordulhat. Kötelező felszerelés: papucs, úszónadrág/úszódressz, úszósapka,
törülköző/köntös. Javasolt felszerelés: úszószemüveg.

ÚSZÓ- ÉS VÍZILABDA SZAKOSZTÁLY
Az úszásnemek elsajátítása után a gyerekek a szakosztályok előkészítő csoportjaiban kezdik meg a versenysportra való
felkészülést. Ezt követően kerülnek be a versenycsoportokba. Az előkészítő csoportokban heti 3-5, a
versenycsoportokban pedig heti 5 alkalommal vesznek részt edzésen. A gyerekek országos úszóversenyeken indulnak,
és korosztályos vízilabda bajnokságokban játszanak.

ÖSZTÖNZÉSI- ÉS JUTALMAZÁSI RENDSZER
A heti 2 alkalmas úszótanfolyam esetén, minden szint elvégzését gyakorlati szintvizsgával ellenőrizzük előre
meghatározott gyakorlatsor alapján, amelynek eredményes elvégzése után oklevéllel jutalmazzuk a gyermekeket.
Két vizsgaidőpont között eltelt órák száma előre nem meghatározható a gyermekek kondicionális, koordinációs és mentális
képességbeli különbözőségükből adódóan.
A gyermekek ösztönzését szolgálja a „Mosolyalbum” is. Az album első oldalán szerepelnek az egész évre szóló
bérletek, amelyeket az aktuális hónap díjának megfizetése után érvényesítünk. A bérletek melletti naptárakban a
helyszínvezető koordinátor a befizetéskor bejelöli azokat a napokat, amelyeken a gyermek valamilyen ok miatt nem
tud részt venni az oktatásban. A gyermekek minden oktatási óra után egy „mosoly” pecsétet kapnak. Az albumban
ajándékok képeit helyeztük el, amely ajándékokat a megfelelő számú „mosoly” pecsét elérése után kiosztunk. A szerzett
„mosoly” pecsétek csak az adott évben szóló albumban gyűjthetők!

USZODAI INFORMÁCIÓK, HÁZIREND
Az úszótanfolyamra a szülők elkísérhetik a gyermeküket, az öltöztetésben is segíthetnek, viszont a medencetérbe
való belépéshez kísérőjegyet kell váltaniuk az uszoda pénztárában. A szülők/kísérők a medencetérbe papuccsal,
mezítláb, vagy az uszodapénztárnál igényelt cipőre húzható ingyenes lábzsák viselésével mehetnek be! A belépés csak a
gyermek oktatásának és vizsgáztatásának megtekintését teszi lehetővé, a medencét használni nem lehet. A szülők,
hozzátartozók sem szóval, sem cselekedettel nem zavarhatják meg az oktatás menetét. Ellenkező esetben az Egyesület nem
vállal felelősséget az oktatás eredményességéért. Az oktatási óra befejeztével a szülő és a gyermek is köteles elhagyni a
medenceteret. A szintfelmérés során és az előre meghirdetett szintvizsgák alkalmával a szülők ingyenesen mehetnek
a medencetérbe.
Az úszótanfolyam megkezdése előtt maximum 20 perccel korábban mehetnek be a gyerekek és a szülők az öltözőkbe.

Az Ismertető a következő oldalon folytatódik>>

Az uszoda díjmentesen kínál az öltözőkben, nem zárható szekrényeket 1-40-es sorszámig. A sportegyesület részére
fenntartott zárható szekrényekhez (41-71-ig), pedig kulcs igényelhető az uszodapénztárnál (kaució ellenében).
Értelemszerűen azonos nemű szülő és gyermek a saját nemüknek megfelelő öltözőbe léphetnek be. Ellenkező nemű
szülő és gyermek esetében a mozgássérülteknek fenntartott öltözőt használhatják a gyermek öltöztetésénél.
Az uszodában eltűnt értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! Az értékek megőrzése érdekében az uszodában
található díjköteles értékmegőrző is! Az uszoda házirendje mindenkire vonatkozik!

OKTATÁSI DÍJAK, FELTÉTELEK
Az Egyesület kétféle térítési díjat kér: tandíj, illetve tagdíj típusút. Az úszásoktatás tandíj típusú. A sportági edzések (úszásvízilabda, előkészítő és verseny) és a kondicionáló edzések tagdíj típusúak.
Az úszótanfolyam előfinanszírozásos formában zajlik, azaz minden hónap 10. napjáig kérjük szépen az adott havi díjakat
befizetni. A tanfolyam díja: 1.500 Ft/fő/alkalom (havi 4, vagy kevesebb alkalom esetén), 1.300 Ft/fő/alkalom (havi 5,
vagy több alkalom esetén).
A Cseperedő Úszóprogram tandíja: 2.500 Ft/alkalom, (max. 4 gyermek/oktató) ami tartalmazza a szülő belépőjegyét is.
Tagdíj típusú fizetés: az úszó előkészítő- és versenycsoport, illetve a kondicionáló csoport tagdíja: 7.500 Ft/fő/hó. A
vízilabda előkészítő- és versenycsapat tagdíja: 9.600 Ft/fő/hó. A tagdíj egész évben, a nyári időszakot is beleértve,
minden hónapban fizetendő, függetlenül attól, hogy a gyermek hány alkalommal jár edzésre az adott hónapban. Ez alól
mentesség csak indokolt esetben, írásban, egyéni elbírálás alapján kérhető. (Pl.: hosszan tartó betegség, szociális rászorultság
esetén.) A tagdíj megfizetésével válik jogosulttá a gyermek az edzések látogatására, illetve a versenyszerű sportolásra.
Testvérek esetén az oktatási tandíjból és a tagdíjból gyermekenként 5% kedvezményt biztosítunk.
Az oktatási tandíj (az adott hónap foglalkozásainak számától függően), valamint a tagdíj megfizetése előre, az adott hónap 10ig, egy összegben történik készpénz vagy átutalás formájában (átutalás esetén az oktatási tandíjat illetve a sportolói tagdíjat
kérjük a 11742245-20064794-es számlára teljesíteni, a gyermek/ek nevével, a tanfolyam időpontjával (pl.: kedd 16.00)
és a rendezni kívánt hónappal feltüntetve). Átutalás esetén, kérjük az adott hónap oktatási költségének előzetes egyeztetését
a helyszínvezető koordinátorral az úszótanfolyamok esetén.
Betegség, vagy egyéb hiányzás esetén az elmulasztott tanfolyami órák előzetes egyeztetés után pótolhatók. A
tanfolyam díjának visszafizetésére, illetve jóváírására nincsen lehetőség!
A gyermekek az oktatáson/edzésen csak érvényes bérlettel vehetnek részt! (Úszótanfolyam: Mosolyalbum, Edzések:
Sportolói bérlet.) A bérlet érvényességét az uszoda előterében található belépőkapunál ellenőrizzük. Amennyiben a
gyermek bérlete az aktuális hónap 10-ig nem kerül érvényesítésre (az oktatási tandíj, illetve a tagdíj befizetése
hiányában), úgy az oktatáson/edzésen nem vehet részt.
Az oktatásokon, edzéseken, versenyeken esetenként fénykép- illetve videofelvételek készülhetnek, amelyeket az
egyesület felhasználhat a saját kommunikációjában.

REGISZTRÁCIÓ (REGISZTRÁCIÓS DÍJ)
A gyermek úszótanfolyamra való felvétele az adatlap kitöltésével, illetve a regisztrációs díj (5.000 Ft) megfizetésével
kezdődik. A regisztrációs díj a tanév végén, vagy a tanfolyam befejezésekor visszaigényelhető. További lehetőségek, hogy a
regisztrációs díj jóváírható az utolsó oktatási hónapban, vagy a nyári táborban, illetve átvezethető a következő tanévre is.
Kiegyenlítetlen tartozás esetén a regisztrációs díj kerül elszámolásra!
Amennyiben gyermeke valamilyen okból kifolyólag előre tervezhetően hosszabb ideig (1 hónap) nem jár oktatásra,
kérjük, jelezze a vezető koordinátor felé. Ellenkező esetben a regisztrációs díj később már nem igényelhető vissza (a
kieső havidíj ellentételezéseként használjuk fel).
FONTOS! A regisztrációs díj összegéről nyugtát adunk, amit az általános tájékoztatóhoz hozzátűzünk és
lepecsételünk. Ezen dokumentumok megőrzése fontos, hiszen a nyugta és az általános tájékoztató visszajuttatásával
tudjuk a regisztrációs díjat visszafizetni, vagy jóváírni!
A regisztráció során, az adatlapon megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek nem adjuk
ki. A megadott adatok az egyesület és a szülő közötti kommunikáció érdekében szükségesek (e-mail, sms, telefonhívás, levél).
Kérjük, hogy csak azok regisztráljanak az úszótanfolyamra, akik megismerték és elfogadták az általános
tájékoztatóban foglaltakat!

KAPCSOLAT
Várjuk az oktatással és sporttevékenyéggel kapcsolatos kérdéseiket telefonon, interneten, e-mailen, vagy személyesen.
Kapcsolat - Úszótanfolyam: Kuminka Enikő (06-30-545-3909 | jelentkezes@uj-hullam.hu).
Kapcsolat - Sportszakosztályok: Schieszler Anna (06-30-516-9644 | intezo@ujhullamse.hu).
További információk: www.ujhullamse.hu | www.uj-hullam.hu | www.holtanuljakuszni.hu | facebook.com/ujhullamdorog
Székhely: Új-Hullám Sport Egyesület (2510 Dorog, Iskola u. 9-11.)
Iroda: Intézmények Háza (2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. I/10.)
Oktatás helyszíne: Nipl Stefánia Uszoda (2510 Dorog, Iskola u. 9-11.)
Adószám: 18618121-2-11
Bankszámlaszám: 11742245-20064794 (OTP Bank)

