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A mélyvizes medencét csak úszni tudók használhatják
A mélyvizes medencét 6 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja.
Az uszodát 3 év alatti gyermek csak úszópelenkában látogathatja.
A szaunát és pezsgőfürdőt 10 év alatti gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem
használhatja.
A tanmedencét csak az úszóiskola foglalkozási idején kívül lehet használni (tehát:
szombat 12 órától, vasárnap 8 órától).
A medencébe oldalról beugrani tilos!
Az uszodát nem látogathatja, illetve az uszodától el kell tanácsolni:
a) Aki lázas, fertőző gyomor-, bélrendszeri és fertőző (tökéletesen záródó tapasszal
nem rendelkező, nyitott felületű) bőrbetegségekben szenved.
b) Aki görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy
kiterjedésű kóros elváltozásokkal járó betegségekben szenved.
c) Aki kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt áll.
d) Akinek nyílt vagy kötött seb van a testén.
e) Aki korlátozott cselekvőképességű, ha felügyelet nélkül van.
f) Aki szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével,
rendetlenkedésével, hangoskodásával zavarja.
g) Akit az uszoda vezetése a létesítmény használatától eltiltott.
A medencetérben, a medencékben, pezsgőfürdőben és az épületben labdázni tilos.
A medencék használata előtt, a zuhanyzás kötelező.
A szaunából a medencébe, illetve a pezsgőfürdőbe merülni zuhanyzás nélkül tilos.
A medencékben úszás, fürdőzés és minden egyéb tartózkodás közben fürdősapka
viselése kötelező. A medencetérbe és az öltözők zuhanyterébe utcán használt lábbelivel
(cipő, utcai papucs stb.) belépni tilos.
A medencékben, szaunákban és a pezsgőfürdőben 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.
Búvárfelszerelést, és úszást segítő eszközt kis uszonyt csak az uszoda vezetőjének külön
engedélyével és edző felügyelete mellett szabad használni. A kézellenállás használata
csak a kijelölt sávban úszómesteri engedéllyel lehetséges.
A medencékben és a szaunában, strandterületen fürdőruha viselése kötelező.
Úszásoktatás és edzés csak az Úszóiskola keretén belül lehetséges, magánoktatás és
irányított edzés tilos.
A medencetérben, szaunákban, zuhanyzókban és öltözőkben étkezni, valamint
alkoholt fogyasztani szigorúan tilos.
Az uszoda egész területén dohányozni tilos. Az uszodába állatot behozni tilos.
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A szaunában csak a padra helyezett saját törülközőre szabad ülni. A mélyvizes medencét,
szaunát, pezsgőfürdőt mindenki csak saját felelősségére használhatja.
A vendégek kötelesek az uszoda berendezéseinek állagát óvni, azokat
rendeltetésszerűen használni. A szándékos károkozás kártérítési kötelezettséget von
maga után.
A belépő szeptembertől június közepéig háromórás uszodahasználati időtartamra
érvényes, a nyári időszakban pedig 4 órára. Időtúllépés esetén, minden megkezdett
negyedóra után 200 Ft belépődíj felárat kell fizetni.
A hajszárítók használata ingyenes.
Az uszoda mélyvizes medencéjét, pezsgőfürdőjét, és szaunáját, csak az arra jogosító,
előre megvásárolt, aktivált karórával vehetik igénybe, amit karon kell hordani.
Az óra elvesztésekor 4.000Ft valamint szekrénykulcs, és értékmegőrző kulcs
elvesztésekor 2.000Ft megfizetése kötelező.
Az uszoda területén a szemetelés tilos.
Az öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyakért az uszoda felelősséget nem vállal.
A ruhatár és értékmegőrző egész évben üzemel, és ingyenes. Kérjük, hogy
felsőruházatukat, kabátjukat a ruhatárban helyezzék el.
Kérjük, hogy nedves időben a ruhatárban kapható ingyenes zacskóba helyezzék a
szekrénybe cipőjüket.
Az uszoda elsősorban az úszásoktatás és a kerületi lakosság sportolási, egészséges
mozgási lehetőségeit szolgálja.
Az uszoda területén biztonsági kamerarendszer működik.
A vendégek észrevétel vagy panasz esetén a ruhatárnál elhelyezett "Vásárlók könyvét"
elkérhetik bejegyzés céljából. A dolgozóknak pedig kötelessége azt nekik átadni.
A medenceteret, szaunákat zárás előtt fél órával el kell hagyni. (21.30 illetve 19.30)
A medencetér zárása előtt 30 perccel van az utolsó jegykiadás. (21.00 illetve 19.00)
Az uszoda területén fotózni, videózni csak engedéllyel lehet.
Az uszodát 10 éves kor alatt felnőtt kíséret nélkül csak szülői igazolással
látogathatják. (nyomtatvány a pénztárban)
Az uszodatérben látogatóként (bemutató óra) 130 Ft-os jeggyel, valamint
beltéri papuccsal vagy cipővédővel lehet tartózkodni ez vonatkozik a
zuhanytérben segítő szülőkre is.
Aki nem tartja be a házirendben leírtakat az nem jogosult az uszoda szolgáltatásainak
használatára.
A házirend betartását kérjük és köszönjük: USZODAVEZETŐSÉG

