
A Baluswim Úszóiskola 2017/18. tanévi, San Marco utcai 
úszásoktatásról szóló ismertetője a Váradi és Krúdy iskolásai-
nak  
 
- Az úszásoktatást a III. kerületi San Marco utca 48-50-ben található, középsúlyos fogyatékkal élők 

diákotthonának 25 méteres medencéjében tartjuk. 
- Tanfolyamainkon csak egészséges, fertőző betegségben nem szenvedő, szobatiszta, nagycsoportos 

gyermekeket tudunk fogadni. 
- Az úszásoktatás időpontja: hétfőnként és szerdánként 16.00 - tól – 16.55-ig. 
- Amennyiben 12 fő egyidejű jelentkezése és befizetése megvalósul, akkor a gyermekeket az óvoda és a 

diákotthon között biztonsági övvel felszerelt autóbusszal szállítjuk át. 
- A gyermekekért az Úszóiskola képviselője 15:25-re megy az iskolához, kíséri a gyerekeket uszodához, és 

segíti őket az öltözésben. Ehhez az iskolában „kikérőt” - meghatalmazást kell leadniuk. Ennek hiányában 
feltehetően nem hozhatjuk el a gyermekeket! Az óra után a gyermekek visszaöltöztetése, már a szülőkre, 
illetve a szülők által megbízott kísérőkre hárul, ezt sajnos már nem tudjuk vállalni. Mi csak azokat a 
gyerekeket hozzuk el, akik az adott időben a gyülekezőhelyre érkeznek. Az iskolától 15.30-kor indulunk. 

- Az uszodában a gyermekekkel, 3 különböző tudásszintű csoportban, csoportonként egy úszásoktató 
foglalkozik. 

- Szükséges felszerelések: úszóruha, törölköző vagy köpeny, úszósapka, papucs, hosszú hajú lányoknak 
hajszárító (Az úszószemüveget csak a már folyamatosan úszni tudóknak engedjük úszás közben használni, 
illetve játékidőben minden gyerek felveheti. Ez alól kivételt jelent, ha orvosi igazolást hoznak.). A papucs 
(váltócipő) a kísérőknek - látogatóknak is kötelező. 

- A tanfolyam díját 4 hetes ciklusokban szedjük. A befizetés minden ciklus első hetében történik. Egy időszak 
díja 18.600 Ft. A tanfolyam díját készpénzben vagy átutalással tudják befizetni. Minden megkezdett fizetési 
időszakot teljes egészében ki kell fizetni, akkor is, ha a gyermek csak egyszer vesz részt az oktatáson 

- A hiányzott alkalmak visszatérítésére nincs lehetőség, kivéve, ha valaki befizetett, és az adott időszakban 
minden óráról hiányzott. Ez esetben a következő fizetési időszakban lejárhatja a hiányzásait. Továbbá, a 
hiányzások pótlását biztosítjuk a szabad helyek erejéig, előre egyeztetett időpontban. A pótlási igényeket 
legalább 2 munkanappal előre szükséges jelezni! Pótolni lehet a befizetett időszakokban, saját 
csoportétól eltérő időpontban. A tanév során le nem pótolt hiányzások átvihetők a következő tanévre a 

fenti feltételrendszer szerint. 
 

- A tanév ciklusai: 

       1. ciklus 2017. szeptember 11. – október 7. 
       2. ciklus 2017. október 9.  – november 11. (Az őszi szünet október 30-tól, november 4-ig tart.) 
       3. ciklus 2017.november 13.– december 9. 
       4. ciklus 2017.december 11. – 2018. január 27. (Téli szünet a Rehabon: 2017. december 17 – 2018. január, a                                                                
 San Marcoban: 2017. december 20. – 2018. január 2.) 
       5. ciklus 2018. január 29. – február 24. 
       6. ciklus 2018. február 26. – március 24. 
       7. ciklus 2018. március 26. - április 28. (A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart.) 
       8. ciklus 2018. április 30. – május 26. 
       9. ciklus 2018. május 28. – június 16. (3/4 ciklus 3/4 díjjal).   
- Ha a mi hibánkból, vagy rajtunk kívül álló okokból marad el óra (pl: nem áll rendelkezésre medence), úgy a 

következő fizetési időszak díját arányosan csökkentjük.  
- Szeretnénk megkérni Önöket arra, hogy ha a tanfolyamra érkező gyermek(ek), ellenkező nemű kísérővel 

érkeznek, és a gyermek(ek) még nem tud(nak) egyedül öltözni, akkor a kísérő felnőtt nemének megfelelő 
öltözőben öltöztessék át gyermekeiket, hogy nagyobb korú tanítványaink és oktatóink is nyugodtan 
öltözhessenek. 

- Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy a szülői jelenlét nem kedvez az oktatás folyamatának, ezt jelezni 
szoktuk a szülőknek. Ilyenkor kérjük, tegyenek eleget kérésünknek, és hagyják el a medenceteret, mert a 
legjobb szándékkal és felkészültséggel végzett oktatói munkát is nehezíti a gyerekek figyelmének 
megosztása. 

- Az öltözőben hagyott ruhákért, értékekért, felszerelésekért nem tudunk felelősséget vállalni! 
- A San Marco utcai Intézmény jellege nem teszi lehetővé, hogy a gyerekek és kísérőik önállóan 

mozogjanak a létesítményen belül, ezért az uszoda és a porta között csak az intézmény kísérőjével vagy 

az Úszóiskola képviselőjével tudnak közlekedni.  
- Kérjük, legkésőbb 16.40-re érkezzenek meg a portához, hogy az Intézmény dolgozói be tudják kísérni 

Önöket. 
- A létesítményben a gyermekek és a kísérők kötelesek betartani a házirendet, amit honlapunkon 

(www.baluswim.hu) „Tudnivalók” menüpontjában találnak. 
 
Megértésüket köszönjük! 
Baluswim Úszóiskola 

http://www.baluswim.hu/


Jelentkezési lap 
a BALUSWIM ÚSZÓISKOLA1 

2017/’18. tanévi úszótanfolyamaira(Váradi - Krúdy)2 
 
Gyermek adatai: 
 

- Név:  …………………………………………., 
- Szül.idő: …………………………………………., 
 
Bármilyen betegség (pl.: allergia, érzékenység), amiről 
tudnunk kell: 
……………………….………………………………………. 

 
Csoport adatai: 
 
Választott Uszoda: III. ker. San Marco utca 48-50. 
Választott csoport: hétfő és szerda, 16:00-16:55 óra 
 
A gyermek tudásszintje:(a megfelelőt kérjük aláhúz-

ni)
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Vízhez-szoktató Kiskezdő 
Kezdő Erős kezdő 

Félhaladó Haladó 
 

Törvényes képviselő adatai: 
 
- Név:  …………………………………………., 
- Cím:  …………………………………………., 
- Telefon / Mobil: …………………………………………., 
- Email cím: 
………………………………………………………………., 
 
Számlázási cím (ha nem a lakcím) utalás esetén 
mindenképp kitöltendő: 

 
……………………………………………………………..…
……………………………………………………………….. 

Egyesületi tagság:
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A BALU Sport Egyesület tagság alapszabályát megis-
mertem, az egyesület alapszabályával, céljaival, szel-
lemiségével egyetértek, és kérem a gyermeknek az 
egyesületbe pártoló tagként történő felvételét! 
 

Adatvédelem:
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A jelentkezési lapon megadott adatoknak a gyermek 
úszásoktatásához, illetve egyébként a BALU Sport 
Egyesület életében történő részvételhez szükséges 
mértékű kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok. 
 
A hírlevelet kérem / nem kérem (a megfelelőt kérjük 

aláhúzni. Hírlevelünk az Úszóiskola életével kapcsola-
tos információkat tartalmaz, nem reklámcélú). 
 
A gyermekről készült fotók közzétételéhez (Úszóis-
kola szóróanyaga, és honlapja) hozzájárulok / nem 
járulok hozzá. (a megfelelőt kérjük aláhúzni). 

 
 
Sajátos nevelésű igényű-e a gyermek (a megfelelőt 
kérjük aláhúzni): 
 
Igen / Nem 
 

 
* * * 

 
Jelen dokumentum mindkét oldalát elolvastam, megér-
tettem, és a gyermek törvényes képviselőjeként a 
gyermek nevében elfogadom.  
 
 
 
Kelt: Budapest, 201... …………………..    
 
Aláírás:  ……………………… 

Törvényes képviselő 
 

                                            
1
A„BALUSWIM Úszóiskola” a BALU Sport Egyesület által használt fantázianév.  

2
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy egy jelentkezési lappal csak egy gyerek jelentkezését lehet leadni. A jelentkezési lap 

kitöltése nem jelenti automatikusan a tanfolyamra való felvételt, a jelentkezést ez esetben is csak az első időszak díjá-
nak befizetésével tudjuk elfogadni. Kérjük a jelentkezés lapot olvashatóan nyomtatott betűkkel töltsék ki. Köszönjük! 
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 Az általunk alkalmazott tudásszint szerinti besorolások:  

Vízhez-szoktató: Az a gyerek, aki még soha nem vett részt tanfolyamon, még akkor is, ha bátor, szereti a vizet és ügyes. 
Kiskezdő: Aki már tud folyamatosan lábtempózni hason, vagy háton minimum 25 métert, nem csak a fal melletti sávon, de csak 
segédeszközzel. 
Kezdő: Segédeszköz nélkül tud folyamatosan lábtempózni hason, vagy háton minimum 100 métert nem csak a fal melletti 
sávon. 
Erős kezdő: Tud folyamatosan lábtempózni minimum 400 métert és már elkezdett tanulni vagy tud valamilyen kartempót is. 
Félhaladó: Két úszásnemben szépen, vagy három úszásnemben felismerhetően úszik. 
Haladó: Három, vagy négy úszásnemben szépen úszik. 
Amennyiben bizonytalanok a gyermek tudásszintjében, javasoljuk a személyes tudásszint-felmérést, mert telített cso-
portok esetén már nem tudunk azok beosztásán változtatni. A nem megfelelően megadott tudásszintekből, eredő kel-
lemetlenségekért nem tudunk felelősséget vállalni! 
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 A pártolói tagság ingyenes. A pártoló tagok az egyesület által nyújtott kedvezményekben az elnökség által szabályozott kere-

tek között és feltételekkel részesülhetnek. Az alapszabályt honlapunkon a letölthető dokumentumok között találhatják meg. 
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 A megadott adatokat csak belső célokra (pl. problémamentes kommunikáció a gyermekkel, illetve a képviselőjével) használjuk 

és nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, ha ahhoz a törvényes képviselő hozzájárul, illetve ha arra jogszabály vagy hatóság 
kötelez. 


