házirend
• A fürdőegységekbe belépni és a fürdőszolgáltatásokat igénybe venni csak érvényes belépőjeggyel, fürdőbérlettel és a chipkártyás karóra
jegypénztári átvétele ellenében lehet.
• Az óra elvesztésekor 3000 Ft, értékmegőrző
kulcs elvesztésekor 1000 Ft a pótdíj.
• A belépéskor kapott chipkártyás karórát kötelező a medencetérben viselni, ellenkező esetben
az uszodamester felszólíthatja távozásra.
• A belépő háromórás, vagy egész napos uszodahasználati időtartamra érvényes, időtúllépés esetén minden megkezdett negyed óra után 300 Ft
belépődíj felárat kell fizetni.
• Az öltözői blokkok koedukáltak (öltözés-vetkőzés természetesen külön, a zárható kabinban),
azonban kérésre elkülönített „női”, avagy „férfi”
öltőzőbe történő belépő igényelhető.
Az uszodát nem látogathatja, illetve
az uszodától el kell tanácsolni
a) Aki lázas, fertőző gyomor-, bélrendszeri és fertőző, valamint bőrbetegségben 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, és felügyelet
nélkül van.
f) Aki szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket
kulturálatlan magatartásával zavarja.
g) Akit az uszoda vezetése a létesítmény használatától eltiltott.

• A mélyvizes medencét, a tanmedencét és a szaunát mindenki csak saját felelősségére használhatja.
• Úszó vendégek viselete kötelezően testhez simuló fürdőruha, úszódressz.

• A medencékben hajhossztól függetlenül fürdősapka viselése kötelező.
• Az 50 m-es mélyvizes medencét csak úszni tudók használhatják, a rajtkövekről, valamint oldalról a vízbe ugrani tilos.
• A tanmedence a szervezett úszásoktatást szolgálja, látogatása kizárólag a foglalkozások között, korlátozottan.
• Magán úszásoktatás, csoportos foglalkozások
tartása (tanmedence, versenymedence) kizárólag a vezetőség engedélyével, szerződéses keretek között lehetséges.
• A szaunarészleg reggel 8 órától tart nyitva, csak
az úszójegyen felül megváltott szaunajeggyel
használható.
• Az edzőtermet és a jakuzzit csak igazolt sportolóink használhatják.
• Az öltözők zuhanyterébe, a medencetérbe utcán
használt lábbelivel belépni tilos.
• A medencék használata előtt a zuhanyzás kötelező.
• A zuhanyzókon kívül medencékben, szaunákban
és a pezsgőfürdőben tusfürdőt, szappant vagy
sampont használni tilos.
• 6 éven aluli gyermek a medencéket csak felnőtt
felügyelete mellett, kísérő jelenlétében használhatja. Kísérők belépése belépőjegy vásárlásával lehetséges. Kísérő alatt értjük a gyermekkel együtt a vízben, vagy közvetlenül a medence
szélén fürdőruhában tartózkodó, felügyeletet
ellátó felnőttet. Második kísérő viselete: papucs,
utcai viseletet váltó váltóruha, sportruházat (rövidnadrág, póló, melegítő stb.).
• Az uszodát 3 év alatti gyermek csak jól záródó
speciális úszópelenkában látogathatja.
• 14 éven aluli gyermekek számára a szauna használata TILOS. 14-18 év közötti gyermekek szülő,
illetve felnőtt kíséret állandó felügyelete mellett
és felelősségére vehetik igénybe a szaunát.
• Törékeny vagy sérülést okozó tárgyat, továbbá labdát, gumimatracot, felfújható úszógumit,
csónakot, játékokat, búvárfelszerelést a medencébe és környékére vinni, az úszókat bármi módon megzavarni tilos.

• A medencetérben, szaunákban, zuhanyzókban
és öltözőkben étkezni, valamint alkoholt fogyasztani tilos.
• Az uszoda egész területén dohányozni, szemetelni, a többi fürdővendég nyugalmát zavaró bármilyen tevékenységet folytatni tilos.
• Az uszodába állatot behozni tilos.
• A vendégek kötelesek az uszoda berendezéseinek állagát óvni, azokat rendeltetésszerűen
használni. A szándékos károkozás kártérítési
kötelezettséget von maga után.
• Az öltözőszekrényekben elhelyezett tárgyakért
az uszoda felelősséget nem vállal.
• Az uszoda területén biztonsági kamerarendszer
működik.

• A vendégek észrevétel vagy panasz esetén kérhetik a pénztárban elhelyezett „Vásárlók könyvét”, abba névvel, címmel bejegyzést tehetnek.
• A medenceteret, szaunákat zárás előtt fél órával
el kell hagyni. (Hétfőtől péntekig 2100, vasárnap
1930 órakor.)
• Az utolsó jegykiadás zárás előtt egy órával történik. (Hétfőtől péntekig 2030, vasárnap 1900 órakor.)
• Az uszoda területén fotózni, videózni csak engedéllyel lehet.
• Az uszodát 10 éves kor alatti gyermekek felnőtt
kíséret nélkül csak szülői igazolással látogathatják.
• A medencetérbe utcai viseletben belépni tilos.

Az itt dolgozók alapvető feladata az uszodavendégek kulturált és szakszerű kiszolgálása. Gondoskodnak az egészségügyi, munkavédelmi, tulajdonvédelmi, hatósági rendelkezések, előírások betartatásáról. Felügyelik a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételeinek folyamatos megvalósulását.
Kéréseiket, intelmeiket kérjük betartani, az Önök érdekében tevékenykednek.
AKI NEM TARTJA BE A HÁZIRENDBEN LEÍRTAKAT, AZ NEM JOGOSULT AZ USZODA
SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁRA!
A házirend betartása a zavartalan sportolás, kikapcsolódás feltétele, amihez jó egészséget, kellemes
időtöltést kíván:
AZ USZODA VEZETŐSÉGE

