Információk, tudnivalók az Oxigén Úszósuli
2021/2022-es tanévéről (szállítással)
Néhány fontos és hasznos információt gyűjtöttünk össze az Oxigén Úszósuliról és az
úszásoktatásról, kérjük, olvassák el figyelmesen a jelentkezési lap kitöltése előtt!
1,) Elérhetőségeink:
www.oxigenuszosuli.hu, facebook.com/OxigenUszosuli,
tel.: 06-30-636-43-85, brucknerrita@gmail.com
2.) Mennyibe kerül az úszás gyermekenként? Miért fix a tagsági díj?
Az Oxigén Úszósulinál a tagdíj egy teljes tanévre szól, 2021.szeptember 13-tól 2022.június 10-ig
(Tanítási szünetben és a sítáborunk ideje alatt nem tartunk úszóedzéseket.). A szállítást és a
felügyeletet is megoldjuk megfelelő pedagógusi létszámmal. Itt szeretnénk hangsúlyozni, hogy
rövidebb időszakra szóló tanfolyamokat úszósulink nem szervez, csak éves programra lehet
beiratkozni és a tagdíj fix. Kérjük, csak akkor jelentkezzen edzéseinkre, ha vállalni tudják az
éves programot és a tagdíj egy évre szóló befizetését részletekben!
Úszósulink 5.életévet betöltött gyermekek oktatását vállalja csak!
Tagdíj:
• Szállítással:
➢ 13.000 ft/hó (heti 1 alkalom)
Heti egy alkalmat csak úszni már tudó gyerekek választhatják (hát és gyorsúszás helyes
kivitelezése esetén)
➢ 20.000 ft/hó (heti 2 alkalom)
Testvérkedvezmény: 3 gyermek havi (heti 2 alkalmas) tagdíj befizetése esetében 7.000 ft
kedvezményt tudunk biztosítani havonta / 3 gyermek
3.) Miért fontos, hogy ha elkezdik az úszásoktatást, akkor azt gyermeke ne hagyja abba?
Ennek két oka van, az egyik, hogy mi, szervezők tervezni tudjunk. Azonban sokkal fontosabb,
hogy rendszeresen és minimum kétszer ússzon a gyermek, hiszen így tudunk mérhető eredményt
elérni úszástudásban és az egészség megőrzésében. Hosszú évek alatt kidolgozott szakmai
módszerünk az egymásra épülő feladatokon alapszik. A tanév abbahagyása esetén is kötelező a
részletfizetést teljesíteni!
4.) Csoportok, helyszínek és időpontok:
1-es csoport: hétfő és szerda
• megfelelő létszám esetén a pilisvörösvári iskolákból (Vásár tér és Templom tér)
megoldjuk a gyermekek kihozatalát
• kezdő, középhaladó, haladó
• hétfő és szerda
• 16:00-17:00
• Szérűskerti Tanuszoda

2-es csoport: kedd és csütörtök
• megfelelő létszám esetén a pilisvörösvári és pilisszántói iskolákból és óvodákból
megoldjuk a gyermekek szállítsását az oxigénes buszhoz
• kezdő, középhaladó, haladó
• kedd és csütörtök
• 16:00-17:00
• Szérűskerti Tanuszoda
3-as csoport: péntek
•
•
•
•

középhaladó, haladó, felnőtt úszás
péntek
18:00-19:00
Szérűskert Tanuszoda

5.) Szállítás:
1-es csoport: hétfő és szerda
Indulás: 15:15, Vásár tér
Edzés: 16:00-17:00 és 17:00-18:00
Érkezés: kb. 18:40, Vásár tér
2-es csoport: kedd és csütörtök (elegendő jelentkező esetén Pilisszántóról indul a busz és
oda is érkezik vissza)
Indulás: 15:15, Vásár tér vagy 15:00 Pilisszántó
Edzés: 16:00-17:00 és 17:00-18:00
Érkezés: kb. 18:40, Vásár tér
3-as csoport: péntek
Indulás: 17:00, Vásár tér
Edzés: 18:00-19:00
Érkezés: kb. 19:40, Vásár tér

6.) Tanévvel kapcsolatos egyéb információk:
•
•
•
•

időtartalma: 2021.09.13.-2022.06.10.
jelentkezés 5 éves kortól
tanítási szünetben, illetve az oxigénes síszünetben nem tartunk órát
pótlásra van lehetőség idén is, kérjük, ezt mindenképp jelezze
(brucknerrita@gmail.com, vagy 06-30-636-43-85)
• Kérjük, legkésőbb minden hónap 15-ig rendezzék a tagdíjat!
• Friss információkért látogasson el facebook/OxigenUszosuli oldalunkra!

felénk

7.) Jelentkezés:
• jelentkezés kezdete: 2021.09.02.
• jelentkezési határidő: 2021.09.09.
• módja: oxigenuszosuli.hu, vagy
Oxigén Úszósuli 2021/2022 tanév úszásoktatás (szállítással) - Google Űrlapok
• sikeres jelentkezés esetén válasz e-mailt küldünk

8.) Felnőtt úszás:
• péntekenként 18:00-19:00, Szérűskerti Tanuszoda
• jelentkezés: brucknerrita@gmail.com e-mail címen

