BOHÓCHAL ÚSZÓISKOLA
TURNUSOK ÉS ÁRJEGYZÉK
Nővér utcai tanuszoda
4 hetes turnusokban induló 4, illetve 8 alkalmas tanfolyamok
2019. szept. 2 - 28.
2019. szept. 30 - okt 26.
2019. okt. 28 - nov.23.
2019. nov. 25 - dec. 21.
2020. jan. 6 - febr.1.
2020. február 3 - 29.
2020. március 2 - 28.
2020. márc. 30 - ápr. 25.
2020. ápr. 27 - június 6. (6 hetes!)
A tanfolyam díja: 13 500 Ft/ turnus (heti 2 úszás)
8 000 Ft/ turnus (heti 1 úszás)

BOHÓCHAL ÚSZÓISKOLA HÁZIRENDJE
NŐVÉR UTCAI TANUSZODA
Kötelező felszerelés:Úszósapka és fürdőruha, a többi igény szerint.
Kísérők utcai cipőben csak az előtérben tartózkodhatnak, az öltözők használatához papucs viselése kötelező!
A gyerekeket az öltözőfolyosón vesszük át a foglalkozás kezdődése előtt 2-3 perccel.
Az oktatás alatt a szülő nem tartózkodhat az uszodában.
A tanfolyamokat a gyerekek csak az egyesületünk által megjelölt, az adott turnusra szóló érvényes bérlettel
látogathatják! 
Amennyiben szüneteltetni vagy befejezni kívánják gyermekük részvételét a tanfolyamon, kérjük,
hogy még a következő turnus megkezdése előtt jelezzék nekünk! A turnus első napján az üres helyeket feltöltjük.
A csoportlétszámok korlátozottak, így azok betelte után már befizetést elfogadni nem áll módunkban.
Az egyesületünk által kiadott bérletek egységárasak és csak meghatározott időszakra érvényesek.
A tanfolyam díjának kifizetését 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 nincs oktatás, ezért az elmaradó
órák arányában a tanfolyam díja is módosul. Az esetleges technikai okokból elmaradó órákat a következő turnus
díjából jóváírjuk.
Budapest, 2019. augusztus 10.
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