
 

 

ÚSZÁSOKTATÁS SZABÁLYZAT 

 

ÚSZÁSOKTATÁS: 

A megvásárolt úszásoktatás jelenléti ív (4 és 8 alkalmas) a vásárlás napjától 30 napig 

érvényesek.  A lejárati dátum az úszásoktatás jelenléti íven fel van tűntetve! 

Bármilyen egészségügyi probléma esetén +1 hetet áll módunkban még elfogadni a lejárati 

ideje után. 

Egyéb hosszabbítást csak orvosi igazolás után tudunk elfogadni. Ezt kötelesek mindenkor a 

Star Sportakadémia irodában érvényesíteni. Ekkor az úszásoktatás jelenléti ív hátuljára 

felkerül az új meghosszabbított időpont (Pecsét + aláírással együtt!) Amennyiben ez nem 

történik meg, úgy az oktató az úszásoktatás jelenléti ívet nem tudja elfogadni! 

Úszásoktatás visszavásárlására nincs mód. Kivétel abban az egyetlen esetben, amikor a 

befizetés után az első oktatási óra után az oktató még nem látja alkalmasnak a gyermeket 

(vízhez szoktató csoportnál), ekkor 1 alkalom levonása után az úszásoktatás árát 

visszatérítjük. 

Amennyiben valaki nem tudja lejárni a befizetett oktatást és van olyan személy, aki ezt 

átvenné tőle, úgy a név átírását hitelesíteni kell az irodában! (Pecsét+bélyegző) Az oktatók 

csak így tudják elfogadni az úszásoktatás jelenléti ívet, mindazonáltal az oktatás lejárati 

határidején nem áll módunkban változtatni. 

Áfás számlát mindig csak a Star Sportakadémia irodájában lehet igényelni, a vásárláskor. 

Fontos tudnivaló, hogy azok a szülők, kísérők, akik jelen szeretnének lenni az oktatás alatt, ők 

az első alkalom után (ekkor ingyenes) minden oktatási óra alkalmával, amit meglátogatnak 

300 Ft értékű kísérő jeggyel tudják csak azt végigkísérni, amit az uszoda jegypénztárban 

tudnak megvásárolni. 

Minden oktatásra való jelentkezés alkalmával nyilatkozni kell arról, hogy aki az oktatáson 

részt akar venni azok a személyek nem rendelkeznek fertőző betegséggel, illetve szív-és 

idegrendszeri megbetegedésben. 

 

 

 

 

 



Kedvezmények: 

11. kerületi lakos kedvezmény csak azt a személyt és akkor illeti meg, amennyiben 

valamilyen igazolvánnyal tudja azt igazolni (lakcím kártya, diákigazolvány, illetve óvodás korú 

gyermekek esetében a szülő lakcímkártyája szükséges a hitelesítéshez)! 

Testvérkedvezmény: azokat a két vagy több gyermekes családokat illeti meg, akik 

gyermekeik részére több oktatásra fizetnek be egy időben. Az oktatást ilyenkor is személyre 

szólóan kell befizetni! Az oktatók saját óráikon csak a gyermek nevével ellátott úszásoktatás 

jelenléti ívet tudják minden esetben elfogadni.  

Amennyiben bármilyen hasznos észrevétele, kérdése lenne felénk, akkor várjuk levelét. 

starsportakademia@starsportakademia.com mail címekre és azt 10 munkanapon belül 

megválaszoljuk. 

 

 

Jó sportolást kívánunk Mindenkinek! 

 

Üdvözlettel: Star Sportakadémia vezetősége 
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