ÚJ-HULLÁM ÚSZÓISKOLA
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ (2022. SZEPTEMBER 1-ÉTŐL ÉRVÉNYES)

ÚSZÓTANFOLYAM
Az úszásoktatási programokban 4-15 éves (betöltött év) gyermekek vehetnek részt. Az úszóiskola az oktatási
órára átvett gyermekekért (az oktatás ideje alatt) balesetvédelmi felelősséget vállal - amennyiben az úszóiskola
vagy az oktató felelőssége egyértelműen megállapítható. Ebben a gyermek helyszínre érkezése és uszodából való
távozása nem tartozik bele. Az úszóiskola kéri, hogy az oktatás megkezdése előtt a gyermek szülője/hozzátartozója
tájékoztassa a vezető koordinátort, vagy az oktatót a gyermek betegségeiről, egy baleset, vagy egy betegség
súlyosbodásának megelőzése érdekében.
Az oktatás egy gyakorlati szintfelméréssel kezdődik, amely során a gyermek az úszásoktatási program 8
tudásszintjének valamelyikébe kerül. A tanfolyam során oktatóváltás a gyermekek fejlődése érdekében
előfordulhat. Kötelező felszerelés: papucs, úszónadrág/úszódressz, úszósapka, törülköző vagy köntös. Javasolt
felszerelés: úszószemüveg. A programban, betöltött 4 éves kortól vehetnek részt a gyerekek. Ez alól kivétel a
Cseperedő Úszóprogramban végzett oktatás, ahol 2 éves kortól fogadjuk a gyermekeket, akik a szülőkkel
együtt közösen végzik a feladatokat. A Cseperedő Program lényege, hogy a gyermek már korán megszokja az
uszodai környezetet, a vizet, és megkezdi az úszástanulás rávezető gyakorlatainak elsajátítását. A program valódi
családi élményt nyújt a résztvevőknek!

TAGDÍJFIZETÉS
Az úszótanfolyamok minden esetben előfinanszírozásos formában történnek.
Tanfolyam díja: Heti 1 alkalmas: teljes havi alkalomszám kifizetése esetén 3.000 Ft/fő/alkalom,
3.600Ft/fő/alkalom (havi 1 vagy 2 alkalom esetén). Heti 2 alkalmas: teljes havi alkalomszám kifizetése esetén
2.900 Ft/fő/alkalom, 3.500 Ft/fő/alkalom (havi 1 vagy 2 alkalom esetén). Az oktatási díj/tagdíj megfizetése előre,
az adott hónap foglalkozásainak számától függően, minden hónap 10-ig egy összegben történik készpénz vagy
átutalás formájában (átutalás esetén az oktatás díját kérjük a 11705998-21275100-as 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.
Szeptember hónapban az első óra megkezdése előtt a havi díjat rendezni szükséges!
Az Úszóiskola a 2022/2023-as tanévben az oktatási díjak emelésének lehetőségét fenntartja, amennyiben a globális
energiaár-emelkedés tanév közben rendkívüli pályabér költség emelkedést eredményezne. Az esetleges változásról az
aktuális hónapot megelőzően részletes írásos tájékoztatást fogunk adni.
A Cseperedő oktatás díja: 4.900 Ft/gyermek/alkalom, amely tartalmazza egy szülő belépését is.
Előre jelzett hiányzás esetén a mulasztott órák díját nem kell kifizetni. Ezeket a dátumokat a
Mosolyalbumban (lásd később) jelöljük.
Testvérek esetén az oktatási díjból gyermekenként 5% kedvezményt biztosítunk.
Betegség vagy egyéb hiányzás esetén az elmulasztott órák előzetes egyeztetés után pótolhatóak. Amennyiben ez a
szülő/gyermek egyéb elfoglaltsága miatt nem megvalósítható, az úszóiskola ezért pénzügyi felelősséget nem vállal.
Abban az esetben, ha a gyermeket elfelejtették felíratni a pótlásra, sajnos, nem áll módunkban beengedni Őt, a
csoportok túltöltésének megakadályozása érdekében. Az elmulasztott órák a következő hónap végéig pótolhatóak.
Tagdíj, óradíj visszafizetésére, illetve jóváírására nincs lehetőség!
A gyermekek az oktatáson csak érvényes bérlettel vehetnek részt! A bérlet érvényessége ellenőrzésre kerül
az uszoda előterében található belépőkapunál. Amennyiben a gyermek bérlete az aktuális hónap 10-ig nem került
érvényesítésre, amelynek az alapja az adott hónap oktatási díjának a rendezése, úgy az oktatásban nem vehet
részt!

ÖLTÖZTETÉS
A 2022/2023-es tanévben az öltözőhasználati rend módosított formában történik a járványveszély fennállása óta.
Az aktuális szabályokról folyamatosan információt adunk online és nyomtatott formában, illetve az általános
tájékoztató mellé külön mellékletben foglaljuk össze a tudnivalókat.

OKTATÁS
A heti 2, vagy több alkalmas úszótanfolyam esetében, minden szint elvégzését gyakorlati szintvizsgával
ellenőrizzük előre meghatározott gyakorlatsor alapján, amelynek eredményes elvégzése után oklevéllel
jutalmazzuk a gyermekeket. Az előre meghirdetett szintvizsgát meghívott szakember végzi. Két vizsgaidőpont
között eltelt órák száma előre nem meghatározható a gyermekek kondicionális, koordinációs, mentális
képességbeli különbözőségükből adódóan.
A gyermekek az ösztönzés érdekében „Mosolyalbumot” kapnak. Az album első oldalán szerepelnek a teljes
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 helyeztünk el, amely ajándékokat a megfelelő számú
„mosoly” pecsét elérése után kiosztunk. A szerzett „mosoly” pecsétek csak az adott évre szóló albumban
gyűjthetők!
Az uszoda házirendje mindenkire nézve kötelező érvényű! Oktatóváltás a gyermekek fejlődése érdekében
előfordulhat. Eltűnt értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk!
Az oktatási munkáról, illetve a nyári programok keretében alkalmanként fénykép- illetve videofelvételek
készülhetnek, amelyeket az úszóiskola felhasználhat az ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN leírtak szerint.

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
(átutalásos formában). További lehetőségek, hogy a regisztrációs díj jóváírható az utolsó oktatási hónapban, 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 visszaadni, vagy jóváírni!
A regisztráció során, az adatlapon megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személynek
nem adjuk ki. A megadott adatok az iskola 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 és
adatvédelmi tájékoztatót! A szülők a beiratkozáskor ezt aláírásukkal igazolják a regisztrációs lapon!
Az úszóiskolával kötött „szolgáltatás” mindaddig érvényben van, amíg a szülő nem tölti ki a szolgáltatás
megszűntetéséről szóló nyilatkozatot (részletek az adatvédelmi nyilatkozatban)!

KAPCSOLAT
Kapcsolat: Tóth Katalin (06 30 205 5251 | pesterzsebet@uj-hullam.hu).
További információk: www.uj-hullam.hu | facebook.com/ujhullampesterzsebet
Székhely: Sport és Innováció Nonprofit Kft. (2083 Solymár, Györgyhegy utca 34.)
Oktatás helyszíne: Pesterzsébeti Uszoda (1204 Budapest, Zodony u. 1.)
Adószám: 22313070-2-13. Bankszámlaszám: 11705998-21275100 (OTP Bank)

