
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. 

Baba- és kisgyermek úszás házirend kiegészítés 

 

• A Fürdő igénybevétele csak a mindenkori általános Házirend és jelen Baba- és 

kisgyermek úszás házirend kiegészítés betartásával történhet! 

• A babaúszás fürdőjegy/bérlet megváltása CSAK és kizárólag a babaúszás programon 

való részvételre, annak időintervallumára érvényes, azzal a Fürdő egyéb szolgáltatása 

nem vehető igénybe!  

• A jogosulatlan igénybevételt megelőzendő, karszalagot kötelező viselni, melynek 

levétele a szolgáltatásból való kizárást vonja maga után.  

• A fürdő igénybevételének jogosultságát a fürdő dolgozói ellenőrizhetik, kérjük 

blokkjukat, karszalagjukat őrizzék meg távozásig. 

• A fürdőbérleten szereplő alkalmak felhasználhatóságára vonatozó szabályokat a 

vásárlással elfogadják. A fürdőbérleteket az oktatás előtt a jegypénztárban 

érvényesíttetni kell minden alkalommal. 

• A babaúszáson való részvételhez háziorvosi igazolás bemutatása szükséges az 

úszásoktatónak arról, hogy a baba egészséges, úszhat! 

• A kezdési időpontok az oktatás kezdetét jelölik, ezért célszerű 10-15 perccel előbb 

érkezni, hogy az órát megelőzően elegendő idő maradjon az átöltözésre. 

•  Az úszás során speciális vízi úszónadrág használata kötelező! (Eldobható, egyszer 

használatos vízi pelenka erre a célra nem megfelelő!) 

• A balesetek elkerülése végett gyermeküket soha ne hagyják felügyelet nélkül! 

(Nagyobb testvért sem)! 

• A babákat az óra megkezdése előtt ½ órával már ne etessék, teli pocakkal az úszás 

nem javasolt!  

• A víz szennyeződése esetén, a medence tisztításának költsége a szülőt terheli. 

• Kérjük, a pelenkázást az erre a célra elhelyezett pelenkázó asztalokon végezzék. A 

pelenkázókat használat után kérjük lefertőtleníteni. 

• A használt pelenkákat kizárólag erre a célra szolgáló, az öltözőben és a 

medencetérben elhelyezett zárt, nylonnal kibélelt hulladékgyűjtőben szabad 

elhelyezni. 

• A medencetérben kizárólag az oktatóval lehet tartózkodni. 



• Az oktatás előtt a tusolás kötelező mind a baba, mind a szülő számára! 

• Babakocsi használata a Fürdő területén megengedett. A babakocsinak eleget kell 

tennie az általános higiéniás szabályoknak. 

•  Az óra végén játék csak a kijelölt helyen lehetséges a medencetérben! 

• Felhívjuk figyelmüket, hogy az öltözőben hagyott értéktárgyakért felelősséget nem 

tudunk vállalni.  

• A Fürdő dolgozóinak figyelmeztetését és a Házirendben foglalt előírásokat kérjük 

betartani. Az a személy, aki a rendelkezések betartását nem vállalja vagy 

figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható. 

• Jelen házirend 2020. október 5-én lép hatályba. 

 

Kellemes időtöltés és jó szórakozást kíván Önnek az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 

csapata! 
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