2. számú melléklet
Aquapalace Szabadidőközpont V8 Uszoda
vízfelületének vízisport célú bérlésére és bérbeadására vonatkozó
sávbérlési díjszabás, sávrendelés és egyéb tudnivalók
egységes kritériumrendszere
Szentendre Város 151/2020 (XI.11.) sz. polgármesteri határozat alapján
Medencesáv (vízfelület) sportcélú bérleti1 díjai
Egy úszómedencei pályasáv bérleti díja egy órára 4000 Ft + ÁFA
Uszoda
Úszómedence
Délelőtti kedvezmény
Esti kedvezmény (kedd, péntek)
Hétvégi kedvezmény
Szélsősáv felár

08:00 – 14:00 közt
19:00 – 21:00 közt
09:00 – 14:00 közt
06:00 – 21.00 közt

-50%
-50%
- 50%
+10%

Tanmedence
Sávóra bérleti díj mindekori úszómedence díj 60%-a
Délelőtti kedvezmény
08:00 – 14:00 közt
Hétvége kedvezmény
09:00 – 14:00 közt
Szélsősáv felár
06:00 – 21.00 közt

-50%
- 50%
+10%

Egyéb díjak
• Vízilabda mérkőzésre, úszóversenyre teljes medence bérlése a nyolcsáv bérlési díja
• Tároló rekesz havi díja a mindenkori egysávóra bérletidíj összege Ft + ÁFA
• A sávbérleti díjat évente legalább az infláció plusz három százalékponttal jogosult a bérbeadó
emelni
Sávóra bérlet felár, egyesületi bérlet és egyéb bérlések megrendelés és kiegyenlítés szerint
• Egy havi előre rendelés és utalás felár
0%
• Két heti előre rendelés és utalás felár
+10%
• Egy heti előre rendelés és utalás felár
+20%
• Ad hoc rendelés és utalás
+100%
• Vállati és magán rendezvényekre a sávbérlet díja az alapdíj háromszorosa
• Öt havi előrejelzés, az egyesület minden év augusztus és január hónap 15 napig öt havi előzetes
sávigényt jelöl meg. Az előzetesen öt hónapra egyeztetett sávkiosztástól a Bérlő és Bérbeadó
közös megegyezéssel eltérhet.
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6:336. § [A bérleti díj] (1) A bérlő a bérleti díjat havonta előre köteles megfizetni.
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• Egy havi pályasávbérlet igényelt hónap előtti 15 napig megrendelés, egyeztetés, számlázás,
átutalás után rögzítés, honlapra helyezés, ha van pálya
• Két heti pályasávbérlet igényelt hét előtti héttel hétfő 12 óráig megrendelés, egyeztetés,
számlázás, átutalás után rögzítés, honlapra helyezés plusz felár, ha van pálya
• Egy heti pályasávbérlet igényelt hét előtti hét hétfő 12 óráig megrendelés. egyeztetés, számlázás,
átutalás után rögzítés, honlapra helyezés, plusz felár, ha van pálya
• Eseti pályasávbérlet egy napos igénylés minimum 24 óra, egyeztetés számlázás, utalás, rögzítés
honlapon, plusz felár, ha van pálya
• Pálya bérleti díjak kiegyenlítése utalással vagy a számla bemutatásával történhet a pénztárban
kártyával, készpénzzel
• A pályasáv bérlésre beérkezett igényeknél, ha átfedés van, akkor a rendelési időtartam és az
egyesületi kritérium mutatószám (3. számú melléklet) alapján dönt a vezetés
Belépés
• Minden egyesületi egyszeri belépés, minden alkalommal a sávbérleti díj tíz százaléka (10%) +
ÁFA, (edző, oktató, sportoló, vendég sportoló)
• Vízilabda mérkőzésre, úszóversenyre, nyíltnapra és egyéb bemutatókra a sportolók és edző
belépése díjmentes.
• Egyesületi bérlet bérelt egy sávórára maximum (17+3 fő) 20 főre és csak az adott időszakra
érvényes
• Egyesületi bérlet a csoportos öltözők és uszodatér használatára jogosít
• Egyesületi bérletet az egyesület vásárolhat és nem ruházhatja át
• Váltható bérletszám sávóra × 20 fő, uszodamedence
• Váltható bérletszám sávóra × 10 fő, tanmedence
• Egyesületi bérlet maximum 20 alkalmas egy sávórára, érvényes
• Egyesületi bérlet az adott sávórákra érvényes, nem átruházható és nem meghosszabbítható
• Egyesületi bérlet igény sávbérlési igénnyel együtt leadva átutalással fizethető, pótlásra vett
bérletek a pénztárnál vásárólhatók készpénzre vagy kártyával.
Egyesületi beléptetés
• Minden egyesület megvásárolja a nevére szóló és időtartamot tartalmazó egyesületi sávórára
belépő bérletet ezzel történhetnek a be-és kiléptetések a házirend betartásával
• Az egyesületi belépő bérlet és pályasáv használati bérlet nem jogosít wellness, parkolás és egyéni
öltözőszekrény használatra.
Magánoktatás
• Oktatás csak bérelt sávban engedélyezett
• A magánoktató egyesületként jelenik meg, csak nem jogi személyként, hanem természetes
személyként
• Sávot rendel a rendszerben, mint egyesületek
• Magánoktató és tanulói számára az oktató vásárol egyesületi bérletet és használja az arra
vonatkozó előírások betartásával

Tel: +36 26 300 207
v8@szentendre.hu

• Aquapalace Szabadidőközpont alkalmazott úszómestere tarthat oktatást külön megállapodással
Általános szabályok
• Megrendelt rögzített, kifizetett szolgáltatás módosításra nincs lehetőség
• Pályasáv bérleti díjakat nem utal vissza a bérbeadó és nem számítható be a következő havi, heti
igénylésbe
• Pálya bérlet igény módosításra nincs lehetőség a számla rendezését követően
• Egyesületi pályasáv bérlet nem átruházható, nem megosztható
• Befizetett bérleti díj nem visszatérítendő kivéve, ha a bérbeadó hibájából marad el a teljesítés, de
nem vis major
• Általánosan kettő, de legalább egy sáv mindig a szabadidős úszók számára van fenntartva.
• Pályaóra 55 perc, a pálya elfoglalása egész órakor, elhagyása öt perccel az óra vége előtt
• A bérbeadó jogosult délután tíz (10) sáv kialakítására
• Egy pályát, egyidőben maximum 17, illetve tanmedencében nyolc (8) fő használhat, minimum
előírás sáv óránként minimum tíz bérlet megvásárlása kötelező.
• Bérelt uszodai pályasávhoz maximum 20, tanmedencéhez 10 bérlet vásárolható
• Az elfogadott szabályok és vagy a házirend megsértése esetén három írásbeli figyelmeztetés után
az egyesület felfüggesztésre kerül egy hónpara, hat írásbeli figyelmeztetés az egyesület és
létesítmény közti szerződés azonnali hatállyal rendkívüli felmondással megszűnik
• Pályasáv bérlési megrendelés adott hónapra tartalmazza:

-

hetek száma,
hét napját,
időpontot,
óraszám,
sáv szám, belső, külső,
sávóra, belső, külső,
egységár (reggel, délelőtt, délután, belső, külsősáv)
sávdíj összeg, heti bontásban
egyesületi bérletek száma és összege,
összesen utalandó.

Egyesület

Érvényes:

Dr. Juhász László
Aquapalace kft

2021.04.01 – 2021.08.30.
továbbiakban éves kiterjesztéssel mindig szeptember 1 – augusztus 30
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