Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.

VÁLTOZÁS!
ÚSZÓBÉRLET VÁLTÁSA A LÉVAY SPORTKÖZPONTBA
A LÉVAY SPORTKÖZPONT üzemeltetője a Lévay József Református Gimnázium és
Diákotthon (3530 Miskolc, Kálvin J. u. 2.), tulajdonosa az intézmény fenntartója, a
Tiszáninneni Református Egyházkerület (3525 Miskolc, Kossuth u. 17.)
A Lévay Sportközpont uszodája a közönség számára kizárólag 10 vagy 20 alkalmas úszóbérlet
vásárlásával, az erre kijelölt naponkénti idősávban vehető igénybe.
Bérletvásárlásra az intézmény Gazdasági Irodáján keresztül, személyes megjelenés nélkül
is van lehetőség. Mit kell tennie?
1. Hívja a 46/500-180 telefonszámon a 144 melléket.
2. A Gazdasági iroda munkatársával egyeztesse a bérlet adatait.
3. Utalja át a bérlet díját a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
bankszámlájára: Budapest Bank 10102718-09447415-00000002
4. Az első alkalommal az uszoda portáján veheti át a bérletet és a karszalagokat.
Az úszóbérletet megvásárló RFID chipet tartalmazó, a vásárló nevét elektronikusan rögzítő
beléptetőkártyát, és a vásárolt bérletnek megfelelő számú, sorszámozott, a választott idősáv
színének megfelelő színű karszalagot kap.
Az uszodai öltöző folyosóra belépni csak a helyszínen felrögzített karszalaggal, belépőkártya
használatával van lehetőség. Az öltözőkbe utcai cipővel belépni tilos. Az öltözőfolyosón
kulccsal zárható szekrény áll az igénybevevők rendelkezésére az utcai cipők tárolására. A
karszalagot az uszodában tartózkodás teljes ideje alatt viselni kell, távozáskor el kell távolítani.
A karszalag felrögzítése és eltávolítása a portás feladata. A úszóbérlet díja tartalmazza az
alkalmanként egy óra úszás díját, az öltöző és zuhanyzóhasználati díjat, valamint a kulccsal
zárható öltözőszekrény és cipőtároló szekrény használatának lehetőségét is. Az öltözőszekrény
és cipőtároló szekrény kulcsát érkezéskor a portás adja át, távozáskor a portásnak kell
visszaadni.
Az uszodában sávonként egyidőben legfennebb négy bérlet értékesíthető. A vásárláskor az
úszóbérletet vásárló adott naphoz, adott idősávhoz és adott pályasávhoz társított úszóbérletet
kap. Egy napszakban csak egy idősáv jelölhető meg. Az úszásra megjelölhető idősáv 1
óra/alkalom. Az uszoda üzemeltetője így tudja garantálni, hogy minden esetben olyan úszósáv
álljon az igénybe vevő rendelkezésére, ahol négynél kevesebben úsznak.
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Az úszásra megjelölt idősáv előtt negyedórával korábban lehet az öltözőt igénybe venni, az
idősáv végén a medencét el kell hagyni, és az úszásra megjelölt idősáv után negyed óra áll a
rendelkezésre az épület elhagyásáig. Kivételt képez a hétköznap reggeli utolsó idősáv, amikor
hétfőn 8:30-ig, kedd és péntek között pedig 7:30-ig az uszoda épületét el kell hagyni, biztosítva
ezzel az első órára érkező tanulók öltözőhasználatát.
A választható idősávok:

A
B
C
D
E
F
G

HÉTFŐ
5:30 – 6:30
6:30 – 7:30
7:30 – 8:30

KEDD
5:30 – 6:30
6:30 – 7:30

SZERDA
5:30 – 6:30
6:30 – 7:30

CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK
5:30 – 6:30
5:30 – 6:30
6:30 – 7:30
6:30 – 7:30

18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00 18:00 – 19:00
19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00 19:00 – 20:00
20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00 20:00 – 21:00

SZOMBAT
5:30 – 6:30
6:30 – 7:30
7:30 – 8:30
1700 – 18:00
18:00 – 19:00 18:00 – 19:00
19:00 – 20:00 19:00 – 20:00
20:00 – 21:00 20:00 – 21:00

(Pl: A Hétfő és Csütörtök 5:30 – 6:30 közötti úszósávot választók bérletének megjelölése:
H 5:30 – 6:30 II/3 Cs 5:30 – 6:30 II/3 hétfőn és csütörtökön, 5:30 – 6:30 óra között a 2. sávban
a 3. úszó. Úszóbérlet vásárláskor az igényelt napokon eltérő idősáv is választható)
A 10 alkalmas úszóbérletet a vásárlás napjától számított 40 napon belül, a 20 alkalmas
úszóbérletet a vásárlás napjától számított 80 napon belül fel kell használni. Az úszóbérlet fel
nem használt része érvényét veszíti.
Kellemes úszást kívánunk Önnek!

Örülünk annak, hogy az uszoda rendelkezésre bocsátásával szolgálhatjuk az
Önök egészségesebb életvitelét!
Kérjük, legyenek tekintettel úszótársaikra, vigyázzanak az uszodára, és
tartsák be a Házirendet.
Együttműködésüket köszönjük!
Miskolc, 2020. október 1.
A Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon
Vezetősége

