
Felnőtt Úszóedzések tájékoztatója 

 

 

Oktatás időtartama: 

Az úszóedzések szeptember 16.-ától július 31-ig tartanak 

Hétfő, szerda, péntek 6:00-7:30 közötti időpontokban. 

 

Belépés az uszodába: 

Minden edzésre jelentkező kap egy saját sorszámos kártyát amivel a pénztárnál kitudja váltani 

a belépő óráját. Az órával be illetve ki tud lépni az uszodába és az öltöző szekrényét is azzal 

tudja bezárni. 

Az órákat 5:45-től tudják kikérni. 

Az uszodába 6:00-kor lehet belépni. 

Az uszodát 8:15-ig kell elhagyni. 

Aki később hagyja el az uszodát annak a kártyáját az egésznapos belépő árával terhelik meg 

melyet az egyesületnek számláznak ki. Mi ezután a tanítványunknak számlázzuk tovább. 

 

Edzések költségei: 

Az edzéseken egyesületi tagként illetve külsősként is rész lehet venni. 

 

Egyesületi tagként: ( jelentkezési lap kitöltés kötelező) 

10 alkalmas bérlet 25.000 Ft ( 90 napig felhasználható) 

Alkalmi úszójegy 3.000 Ft 

(Az árak tartalmazzák az uszodai belépőt, a saját pályát, az eszközök tárolási lehetőségét az 

uszodában, és a csoportos edzést edzői irányítással) 

Egyesületi tagdíj: 

2.000 Ft/hó/fő (utalással rendezzük) 

Az egyesületi tagdíjat a teljes edzési időszak alatt érvényes. 

Az egyesületi tagoknak biztosítunk 

• Egyesületi úszósapkát 

• szezonális nyílvizi edzéseket 

• Ingyenes egyesületi hétvégét 

• Ingyenes úszóversenyt (24 h úszás, 12 h úszás, éjszakai úszóverseny) 

 

Számlaszám 

K&H 



10400023-50526871-87711004 

Szabad Úszó Bt. 

 

Külsősöknek: 

10 alkalmas bérlet 30.000 Ft (90 napig felhasználható) 

Alkalmi úszójegy 4.000 Ft 

(Az árak tartalmazzák az uszodai belépőt, a saját pályát, az eszközök tárolási lehetőségét az 

uszodában, és a csoportos edzést edzői irányítással) 

 

Felszerelés: 

- Fürdőruha/ nadrág, 

- Lehetőleg szilikonos úszósapka, mely nem ázik be annyira, mint a textil és jobban véd a szél 

és a hideg elől. 

- úszószemüveg (opcionális, nem kötelező), 

- papucs, 

- törölköző vagy fürdőköpeny. 

 

Oktatás helyszíne: 

Dagály Fürdő 1135 Budapest Népfürdő utca 38 

2-3 sávon 50 m-es medencében. Mindenki a saját tudásának megfelelő sávon. 

Az 50m-es medence egész éveben nyitott. 

 

Az edzésekről tájékoztatást kérni: 

Oláh András 

+36 20 808 57 30 

olahandris69@gmail.com 

Egyesülettel kapcsolatban: 

Gajda Ágoston 

+36 30 244 10 32 

szabaduszosuli@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:olahandris69@gmail.com


Szabad Úszó Sportsuli 

Belépési nyilatkozat 

 

 

Név:  ____________________________________________________ 

Születési hely, idő:  ____________________________________________________ 

 

 

Anyja neve:  ____________________________________________________ 

Telefonszáma:  ____________________________________________________ 

E-mail címe: ____________________________________________________ 

 

 

Számlázási (postai) cím:  ____________________________________________________ 

 

Oktatás helyszíne: ____________________________________________________ 

Időpontja: ____________________________________________________ 

 

 

 

Kelt: Bp., 2019.                                                                _________________________________ 

         aláírás 

 

Az aláírással elfogadom az úszóiskola szabályzatát. 

 

 



 

 
 


