TÁJÉKOZTATÓ A 2018-2019 TANÉV ÚSZÓTANFOLYAMÁRÓL
A gyerekeknek 4 tudásszintű csoportban van módjuk úszni: előkészítő, kezdő, középhaladó és haladó
(tudásszintek részletezése a www.tbsk.hu /úszóiskola fül alatt!).
Óráink 15.00, 16.00, 17.00 és 18.00 órakor kezdődnek és 60 percesek. Ebből 45-55 perc a tiszta úszásidő és
5-15 perc a játékidő. A játékidő hossza a csoport együttes munkájának függvénye.
Az oktatási feladatokat 8 tapasztalt úszásoktató és egy versenyedző (Plagányi Zsolt) végzi. Elsősorban a
legalább heti 2 órában történő úszásoktatást javasoljuk, e mellett lehet hatékony fejlődést elérni.
Óráink hétfő-szerda, kedd-csütörtök párosítással illetve heti egyszeri alkalommal pénteken és szombaton.
A tanfolyami díjak:

2018.
szeptember
október
november
december
2019.
január
február
március
április
május

Tanfolyami díj
heti 2 alkalmas
oktatás esetén

Tanfolyami
gyermek
bérlet

Tanfolyami díj
heti 1 alkalmas
oktatás esetén

Tanfolyami
gyermek
bérlet

Tanfolyami
gyermekkísérő
bérlet

9.000,11.000,11.000,9.000,-

4.000,----

5.000,6.500,6.500,5.000,-

2.000,----

500,500,500,500,-

11.000,11.000,11.000,11.000,11.000,-

4.000,-----

6.500,6.500,6.500,6.500,6.500,-

2.000,-----

500,500,500,500,500,-

Úszástanfolyami- és kísérő bérlet: uszodánkban az úszástanfolyamokra járó gyermekek részére a tanfolyami
díjon kívül egy ún. tanfolyami bérletet kell a Szülőknek megvásárolniuk, amely 4 hónapos időszakra szól. A
tanfolyami bérletet a teljes tanfolyami időszak alatt két alkalommal szükséges megváltania a Szülőknek, 2018
szeptemberében és 2019 januárjában. Az úszástanfolyami bérlet nélkül a tanfolyamokra járó gyerekek nem
léphetnek be az oktatásra, így a tanfolyamhoz később csatlakozóknak is kötelező részarányosan a tanfolyami
bérletet megvásárolniuk. A tanfolyami bérlet elhagyás esetén a Szülőnek új bérletet kell váltaniuk!
Szeptember hónapban a gyermekek egy hónapra szóló próbabérletet kapnak, amelyek az úszástanfolyamra
való kiértesítés után, szeptember 10-én, az első tanfolyami héten kerülnek kiosztásra.
Minden megkezdett hónapot ki kell fizetni, azoknak is, akik csak egyszer jelennek meg az adott fizetési
időszakban.

Testvérkedvezmény a heti 2x járóknak:

2018.
szeptember
október
november
december
2019.
január
február
március
április
május

2 gyerek

3 gyerek

4 gyerek

16.000,20.000,20.000,16.000,-

22.500,27.000,27.000,22.500,-

28.000,34.000,34.000,28.000,-

20.000,20.000,20.000,20.000,20.000,-

27.000,27.000,27.000,27.000,27.000,-

34.000,34.000,34.000,34.000,34.000,-

Heti 1 alkalmas úszásnál testvérkedvezményt nem tudunk adni!
Tanfolyami befizetés: A tanfolyam díját minden hónap első hetében kell befizetni az oktatónál. Megkérünk
mindenkit hogy a tanfolyam díját egy borítékba a gyermek nevével és csoport megnevezésével adja át az
oktatónak. Testvérek esetében a tanfolyami díj kerülhet egy borítékba, de ez esetben kérjük, tüntessék fel,
hogy melyik oktatónál úsznak a gyerekek. Hiányzás esetén nincs lehetőség díj visszatérítésre. Abban az
esetben, ha az adott hónapban egyszer sem jelent meg a gyermek az oktatáson, a következő fizetési
időszakban mentesül a Szülő a fizetés alól a befizetett összeg mértékéig.
Az oktatás ideje alatt a szülők az emeleti lelátókon tartózkodhatnak, és onnan követhetik nyomon az oktatás
menetét. Az uszodatérbe csak azok a szülők léphetnek be, akik teljes áru belépőjegyet váltanak a
jegypénztárnál! Azon szülők, akik nem szeretnének úszni, de nyomon szeretnék követni gyermekük
fejlődését egy 500 Ft-os havi kísérőbérletet kell váltaniuk. A kísérő bérlet az oktatási napokon és időben 2xi belépésre jogosít. Az oktató kizárólag az oktatási időben felel a gyerekekért!
A gyermekek a belépést követően a számukra kijelölt gyermek- és karzati öltözőkben öltözhetnek át. Az
oktatók a földszinti gyermeköltözők medencetér felőli oldalán várják és veszik át a gyerekeket a szülőktől és
kísérik be az oktatásra. Az oktatás végeztével az uszodateret a mozgáskorlátozott öltözőknél hagyják el a
csoportok, a Szülők ott tudják átvenni a gyerekeket az oktatóktól.
Kötelező felszerelés: kislányoknak úszódressz, kisfiúknak úszónadrág, törölköző, tiszta talpú papucs,
úszósapka hajhosszúságtól függetlenül kötelező, úszószemüveg igény szerint.
TANFOLYAM KEZDÉS: 2018.SZEPTEMBER 10.

