A HHSE úszásoktatás házirendje az Abacus Hotelben
Gyermek(ek) neve: ……………………………………………………………………………...
Szülő neve:……………………………………………………………………………………….
A Bérlő által szervezett foglalkozáson részt vevő kiskorú gyerekek testi épségéért, a medencetér
rendjéért az óra kezdetétől az óra végéig a Bérlő által kijelölt vagy megbízott edzők felelnek. Az óra
időpontja előtt és azon túl a gyerekért a szülő felel.
a.

Az úszásoktatáshoz szükséges eszközöket a Herceghalmi Sportegyesület biztosítja és
kizárólag a saját felszerelését (úszódeszkák, játékok, bóják, aquafitness-felszerelés,
sávelválasztó kötél) használhatja a foglalkozásokon. A HHSE felszereléseit kizárólag az
alkalmazásában dolgozó edzők használhatják! A HHSE felszereléseinek tárolására a Bérbeadó
helységet biztosít.

b.

A résztvevőknek papucs és úszósapka használata kötelező.

c.

A gyerekek öltöztetését a szervezetten érkező iskolai csoportok esetében a HHSE által
megbízott személyek, egyéb esetekben a szülők végzik a helyi öltözőkben, ahol kötelesek az
Abacus által előírt házirendet betartani.

d.

A HHSE által meghirdetett úszásoktatás díjának megfizetése nem jogosít az Abacus Hotel
wellness részlegének teljes körű használatára és nem helyettesíti a wellness belépő
megváltását.

e.

Az oktatáson részt vevő gyerekeknek a tanfolyam végét követően el kell hagyniuk a
medenceteret.

f.

Az úszótanfolyamon részt vevő gyerekek és családtagjaik részére az úszásoktatás ideje alatt a
szálloda kedvezményes belépőt biztosít, melynek díjszabását az alábbi:
a. Felnőtt belépő:

1.700,-HUF/fő/alkalom

10 alkalmas felnőtt bérlet: 12.000,-HUF
b. Gyermek belépő 2 éves kortól:
10 alkalmas gyermek bérlet:

750,-HUF/fő/alkalom
6.000,-HUF

g.

Az oktatás alatt a szülők, az oktatást követően a szülők és a gyermekek csak a Bérbeadó által
kiállított érvényes belépő megvásárlásával tartózkodhatnak a medencetérben.

h.

A szülők számára úszásoktatás alatt várakozásra a Lobby vagy a Cafe Forza áll rendelkezésre.

i.

Az öltöztetésre kijelölt személy anyagi felelősséggel tartozik a wellness részlegen kapott
öltöző kulcs elvesztéséért vagy rongálódásáért.

j.

Az öltöztetésre kijelölt személy és az úszásoktatásra érkező gyermek az öltözőbe csak
papuccsal léphet be.

k.

A férfi öltőzőben lánygyermek, illetve a női öltözőben fiúgyermek nem vetkőzhet és öltözhet,
melynek betartása a szülő – vagy megbízott – feladata.

l.

A wellness, Vitamin Bár területén fokozattan odafigyelnek a rend, csend betartására a szálló
vendégek érdekében, mert a kezelőkben masszázs kezelések lehetnek.

m. Az oktatást követően az öltözőkben talált tárgyakat a szálloda személyzete minden héten
csütörtökön átadja az oktatóknak.
A házirendet elolvastam és tudomásul vettem:
Dátum:

…………………………………………..
Szülő aláírása
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