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H  Á  Z  I  R  E  N  D 
 

Kedves Vendégeink, a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. uszodájában (továbbiakban: uszoda) 
a kulturált sportolás és pihenés érdekében a megfelelő rend kialakítása és betartása nélkülözhetetlen, ezért 
kérjük Kedves Vendégeinket a Házirend betartására. 
 

– Az uszodát és annak szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. 

– Az uszodát 4 éven aluli gyermek még szülői kísérettel sem látogathatja, 4-14 év közötti úszni tudó 
gyermekek szülői vagy egyéb kísérői felügyelettel (oktató) vehetik igénybe. Az uszoda területén 14 
év alatti gyermek szülői vagy oktatói felügyelet nélkül nem tartózkodhat. 

– A szaunát 14 éven aluli gyermekek szülői felügyelettel sem használhatják. 

– Az uszodát csak érvényes belépőjeggyel lehet látogatni. 

– A napi jegy a váltás napján egyszeri belépésre jogosít (a váltástól számított 30 percen belül be kell 
lépni a jeggyel). 

– A bérletek 10 alkalomra szólnak és a váltástól számított 60 napig érvényesek. 

– Az öltözőszekrény kulcsának kiadásához értéktárgy leadása/személyes okmány kötelező, ezt a kulcs 
visszaadásánál a pultos köteles visszaszolgáltatni. Amennyiben a lakat vagy a kulcs elvész, a 
recepciós jegyzőkönyvet vesz fel és a vendég köteles az okozott kárt megtéríteni. (2000,- Ft). 

– Az uszoda pénztára az uszoda bezárása előtt 1 órával bezár, így az utolsó vendég hétköznap 21.00-
kor hétvégén 18.00-kor tudja megváltani belépőjegyét. 

– Az öltözőszekrények csak ruhák elhelyezésére szolgálnak. Az ott elhelyezett illetőleg az uszodába, 
medencetérbe bevitt értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk, a Városmajori Sportközpont nem 
felelős azért a kárért, amelyet a vendég dolgainak elvesztése, elpusztulása vagy megsérülése folytán 
szenved. A felelősség kizárólag a recepciónál található értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakért áll 
fenn. 

– Az uszoda területén talált ruházati vagy egyéb értéktárgyakat a recepciósoknak kell leadni, ahol azt 
igazolt tulajdonosa átveheti. A talált tárgyakat maximum 2 hétig őrizzük meg. 

– Az uszodában úszásoktatás csak szervezett formában történhet az uszodában működő 
úszóiskolákban. 

– A medencét legkésőbb zárás előtt 30 perccel el kell hagyni. 

– A nyitvatartási idő az aulában jól látható helyen fel van tüntetve, ezt az uszoda vezetősége indokolt 
esetben megváltoztathatja. 

– A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére vagy a szolgáltatást végzők 
magatartására vonatkozó észrevételeit szóban vagy a Panaszkönyvben írásban megtenni. A 
bejegyzést az uszoda vezetője érdemben köteles vizsgálni és az intézkedésről a vendéget a 
bejegyzést követő 30 napon belül tájékoztatni. 

– Az úszómesternek jogában áll az öltözőkulcsokat, illetve a belépést igazoló blokkokat ellenőrzésre 
elkérni. 
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– Az uszoda berendezési (beleértve az öltözőszekrény, zuhanyozó, stb.), felszerelési tárgyaiban 

szándékos vagy gondatlan magatartással okozott kárt az uszoda a kár okozójával megtérítteti. 

Az okozott kárért a vétkes személyt, illetve 14 életévét még be nem töltött gyermek esetén annak 
felügyeletét betöltő személyt terheli a felelősség. 

– A medencetérben kifüggesztett szauna szabályokat be kell tartani. 

– Az egyes medencékre vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokat külön szabályzatok 
tartalmazzák. 

– Az uszodajegy ill. bérlet megváltása kizárólag az uszoda és a szauna használatára jogosít 
fel, úszásoktatásra nem.  

– A Városmajori Sportközpont nem tartozik felelősséggel a házirendet megszegőkkel szemben 
 
Az uszodát nem látogathatja aki: 
– fertőző betegségben, bőrbetegségben, egyéb betegségben szenved, 
– testén nyílt vagy kötözött seb van, 
– kábítószer hatása alatt vagy alkoholos befolyásoltság állapotban van, 
– korlátozottan cselekvőképes és felügyelet nélkül van, 
– szándékosan kárt okoz, vagy a vendégeket fegyelmezetlenségével zavarja. (az uszoda az okozott kár 

megtérítését követelheti), 
– nem rendelkezik érvényes jeggyel vagy bérlettel, 
– az intézmény házirendjét nem fogadja el, magára nézve nem érzi kötelező érvényűnek, 
– akit az uszoda vezetése bármilyen ok miatt az intézmény látogatásától eltiltott. 
 
KÖTELEZŐ 
– Zuhanyozni az uszoda használata előtt. 
– A medencében fürdősapkát használni. (Úszósapka és úszószemüveg vásárlási lehetősége a recepciós 

pultnál) 
– A folyamatosan úszó vendégek részére a belső két pályát fenntartani. 
– Az úszópályákon az óramutató járásával ellentétes irányú forgalmi rend kialakítását kérjük betartani. 
– Karszalag viselése a bent tartózkodás során. Az Uszoda alkalmazottai a létesítményben történő 

tartózkodás ideje alatt a karszalag ellenőrzésére jogosultak. 
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TILOS: 
– A szervezett úszásoktatás ideje alatt a medencetérben szülőnek tartózkodnia. (Kivétel 

különösen indokolt esetben.) 
– Az úszóiskolák keretébe nem tartozó egyéni úszásoktatás egész nyitvatartási idő alatt. 
– A medencetérben étkezni, bármilyen italt fogyasztani. 
– Szappant, sampon használni. 
– A medencetérbe utcai cipőben belépni. (Az uszoda látogatásához lábzsák vásárolható a recepciós 

pultnál.) 
– Az uszoda területén futkározni, oldalról vízbe ugrálni, labdázni, a köteleken ülni és ugrálni. 
– A kismedencét felnőtteknek használni. 
– A medencébe törékeny tárgyat, búvárfelszerelést bevinni. 
– DOHÁNYOZNI és közerkölcsöt sértő módon viselkedni a létesítmény egész területén és a bejárat 

közvetlen közelében. 
– A létesítmény területére állatot bevinni. 
– A vizet szennyezni, mások testi épségét veszélyeztetni, zajongani. 
 
Kérjük Vendégeinket, hogy a Házirendben foglaltak betartásával segítsék az uszodánk kulturált és 
rendeltetésszerű használatát. 

 
  Megértésüket és együttműködésüket köszönjük: 
 
 

VEZETŐSÉG 


