
KIVONAT A TANUSZODA HÁZIRENDJÉBŐL 
 

 

1. A Tanmedencét 14 éven aluli gyermekek vehetik igénybe. 

2. Fertőző vagy bőrbetegségben szenvedők az uszodát és szolgáltatásait nem vehetik 

igénybe. 

3. A csoportok kísérő tanárai, illetve vezetői az öltözőket megérkezéskor átveszik, 

majd távozás előtt átadják az uszoda képviselőjének, aki ellenőrzi a berendezési és 

felszerelési tárgyak épségét. 

4. Aki az uszoda felszerelési, berendezési tárgyaiban szándékosan, vagy gondatlanul 

kárt okoz, attól az üzemeltető a kár megtérítését követelheti, ezen felül 

szándékosság esetén, tőle minden szolgáltatás azonnal megvonható, valamint az 

uszoda teljes területéről véglegesen kitiltásra kerül. 

5. Az uszoda egész területén őrizetlenül hagyott tárgyak elvesztéséből, 

megrongálódásából (ideértve az öltözőkben, várókban elhelyezetteket is) származó 

károkért az uszoda vezetősége felelősséget nem vállal. 

6. Kérjük, hogy a talált tárgyakat az uszodavezetőnél található „Talált tárgyak 

naplója”-ba történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek. 

7. A 120 cm-nél nagyobb vízmélységű medencét (úszómedence) csak úszni tudók 

vehetik igénybe. 

8. Aki a házirend bármely pontját megszegi, tőle minden szolgáltatás azonnal 

megvonható, valamint fél év időtartamra az uszoda teljes területéről kitiltásra kerül. 

9. A házirend megsértésének minősül az is, aki más vendéget/ket akadályoz vagy 

zavar az uszoda szolgáltatásainak igénybevétele közben, tőle minden szolgáltatás 

azonnal megvonható, valamint fél év időtartamra az uszoda teljes területéről 

kitiltásra kerül. 

10. A Tanuszoda szolgáltatásait csak megfelelő (úszáshoz tervezett úszónadrág, 

fürdőruha, úszósapka, és tiszta váltó papucs) ruházatban vehetik igénybe. 

TILOS: 

 az öltözőkben, pihenőkben, medencetérben, medencékben szemetelni, 

 a közös medencéket előzuhany és lábmosó, úszósapka használata nélkül 

igénybe venni, 

 a medencetérben étkezni, a vizet szennyezni, 

 a medencetérbe törékeny tárgyat, búvár-felszerelést, labdát, vagy bármely 

baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot vinni, 

 a közös medencék lépcsőlejáratát elfoglalni, 

 a kijelölt helyen kívül a vízbe ugrani, 

 a pályaelválasztó kötelekre ráülni, ráugrani, azokat rongálni, 

 az úszómedencében úszásiránynak nem megfelelően (keresztbe) úszni, más 

vendéget zavarni, 

 a medencetérben szaladgálni, zajongani, utcai ruházatban és cipővel belépni, 

 általában az együttélés szabályait megsérteni. 

       

          Az uszoda vezetősége 


