BOHÓCHAL ÚSZÓISKOLA
TURNUSOK ÉS ÁRJEGYZÉK
Bajza utcai tanuszoda
4 hetes turnusokban induló 4 illetve 8 alkalmas tanfolyamok

1. 2017. szeptember 4 - 30.
2. 2017. október 2 - 28.
3. 2017. október 30 - november 25.
4. 2017. november 27 - december 21.
5. 2018. január 3 - 27.
6. 2018. január 29 - február 24.
7. 2018. február 26 - március 24.
8. 2018. március 26 - április 21.
9. 2018. április 23 - május 19.
10. 2018. május 21 - június 16.
12 000 Ft/ turnus/ fő/ 8 alkalom (heti 2 úszás)
7 000 Ft/ turnus/ fő/ 4 alkalom (heti 1 úszás)

BOHÓCHAL ÚSZÓISKOLA HÁZIRENDJE
BAJZA UTCAI TANUSZODA
Kötelező felszerelés: úszósapka, fürdőruha, papucs, a többi igény szerint.
Az oktatás alatt szülő, illetve kísérő nem tartózkodhat a medencetérben, kérjük, hogy a zavartalan oktatás
érdekében a medencetérbe legkorábban 5 perccel az óra megkezdése lépjenek be! Kísérő szülőknek az
uszodatérben papucs vagy cipőzsák használata kötelező!
A tanfolyamokat a gyerekek csak az egyesületünk által megjelölt turnusokra szóló, érvényes bérlettel
látogathatják! A csoportlétszámok korlátozottak, azok betelte után befizetést elfogadni nem áll módunkban!
Amennyiben szüneteltetni vagy befejezni kívánják a tanfolyamot, kérjük, hogy még a következő turnus
megkezdése előtt jelezzék nekünk!
Az egyesületünk által kiadott bérletek egységárasak és csak az adott turnusra érvényesek, a heti kettő
alkalmas tanfolyamok (kedd-csütörtök) esetében heti egy alkalmas bérlet megváltására nincs lehetőség!
A heti 2 alkalmas tanfolyamokon, az adott turnus második felétől (a szabad helyek függvényében) be-, illetve
visszakapcsolódó gyerekek esetében a tanfolyam díjának a felét kell csak kifizetni.
A tanfolyam díjának rendezését egyidejűleg a házirend elfogadásának tekintjük!
Hiányzás esetén (egyeztetés után) lehetőség van az elmulasztott alkalmak bepótlására.
Hiányzás esetén a befizetés arányos visszatérítésére vagy az elmulasztott alkalmak következő turnus díjából
történő jóváírására nincs lehetőség. A hiányzásokat bepótolni az adott tanév végéig, a folyó turnusra szóló,
érvényes bérlettel lehet, csak az elmulasztott alkalmak leúszására nem tudunk helyet biztosítani! A be nem
pótolt alkalmakat egyesületünk nem tekinti tartozásnak.
Betegség, vagy egyéb halaszthatatlan elfoglaltságok miatt előfordulhatnak oktatói hiányzások, ilyen esetekben a
megfelelő minőségű helyettesítésről egyesületünk gondoskodik.
Ünnepnapokon, illetve iskolai szünetekben nincs oktatás, ebben az esetben, az elmaradó órák arányában a
tanfolyam díja is módosul. Az esetleges technikai okokból elmaradó órákat a következő turnus díjából jóváírjuk.
2017. július 27.

www.bohochalsport.hu

Együttműködésüket köszönjük!

