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USZODA HÁZIREND 
 

Az uszoda házirendje részletesen szabályozza a magatartási szabályokat így: 

1. A tanmedence belépője, öltözőiben, medencetérben utcai cipő használata Szigorúan 

tilos! 

2. Az uszoda egész területén tilos a dohányzás! 

3. Az öltözőben étkezni tilos! 

4. Az öltőzőkben hulladék nem maradhat vissza a tanítás után! 

5. Az öltözőkben ugrálni, ajtót csapkodni, verekedni, kiabálni tilos! 

6. Az elhagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk. 

7. Az uszoda berendezési tárgyaiért minden tanuló, tanár anyagi felelősséggel tartozik. 

(rongálás, deszka, szörf, békatalp törés, stb.) 

8. Az úszás előtt-, alatt a WC használata kötelező! 

9. A tanórák előtt, után a zuhany használata kötelező! 

10. A medence térben a lábmosó használata kötelező! 

11. A medencében csak tanári felügyelettel léphetnek be. 

12. Az uszoda használata uszodamester, tanár felügyeletével történhet. 

13. Bőrbetegségekben, kötőhártya bőrgyulladásban, fertőző betegségben szenvedő 

gyerekek részére a tanmedence használata tilos! (orvosi igazolás) 

14. Balesetet okozó tárgyak használat tilos! (lánc, óra, gyűrű, rágógumi, stb.) 

15. Az uszodát csak egészséges egyének vehetik igénybe.  

(orvosi igazolás szükséges a tanórákon résztvevő tanulók számára) 

16. Az úszósapka használata kötelező! 

17. Az óra alól felmentett tanulók felügyeletéről a kísérő tanárnak kell gondoskodni! 

18. Tanár, kísérőtanár, uszodamester utasításait a házirend szerint mindenki köteles 

betartani. 

19. A medence körül futni, a medencébe ugrálni, szaltózni tilós! 

20. Szülők a tanórát-, tanfolyami órát bemutató órákon látogathatják. 

21. A csoportok érkezésekor a kísérő tanáron, óvó néniken kívül max. 2 fő tartózkodhat az 

öltözőkben! 

22. Az órák alatt szülők az öltözőben nem tartózkodhatnak! 

23. Öltözésnél a szülők segíthetnek, váltócipő használata kötelező! 

24. A folyamatos takarítás miatt a csoportok az öltözőhelyiséget minél előbb hagyják el! 

25. Kézi hajszárító saját felelősségre használható! 

26. A centrifuga tanuló általi kezelése szigorúan tilos! 
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