Spelregels Kleuterzwemmen
Beste ouders / verzorgers van de deelnemers aan het Kleuterzwemmen,
Graag heten wij jullie van harte welkom bij de lessen van het Kleuterzwemmen. Om ieders veiligheid te
kunnen garanderen én uw gemak en plezier bij het volgen van deze lessen te vergroten, ontvangt u hierbij
onzer spelregels. Deze spelregels voor het Kleuterzwemmen vormen een aanvulling op de algemene
huisregels van Het Marnix.
Onze spelregels:














Veiligheid voorop! Bent u door de toegangspoortjes? Laat uw kind dan, voor of na de les, nooit
alleen. Uw kind mag niet alleen bij de kleedruimtes, douches en toiletten zijn.
Start met de zwemlessen voor het A-diploma Uw kind moet minimaal 4 jaar oud zijn om met het
Kleuterzwemmen te kunnen starten, de maximale leeftijd om te starten is 5 jaar.
Alleen zwemmen, met de ouder op de kant Bij het Kleuterzwemmen zwemt uw kind zonder ouder
of begeleider in het water. Is uw kind nog niet zindelijk? Dan is het belangrijk dat u tijdens de les in
het zwembad blijft, zodat u uw kind indien nodig kan helpen. U kunt dan plaats nemen op de bankjes
langs de rand van het zwembad. Als uw kind er aan toe is, mag u in overleg met de zweminstructeur
de lessen ook vanuit Grand Café Gezond of onze ontvangsthal volgen. Blijf wel in het gebouw, zodat
u snel bij uw kind bent mocht dit nodig zijn. 5 minuten voor het einde van de les verwachten we u in
het zwembad zodat u samen met uw kind naar de douches kunt gaan.
Kom op tijd! De toegangspoortjes gaan 15 minuten voor aanvang van de lestijd open, zodat u
voldoende tijd heeft om uw kind om te kleden. Op de starttijd van de les gaan de poortjes niet meer
open en kunt u niet meer naar binnen. Dit om de zwemles niet onnodig te verstoren. Twee minuten
voor de start van de les, worden u en uw kind bij de douches opgehaald om het zwembad in te
gaan.
Neem altijd het polsbandje mee! Dan krijgt u gemakkelijk toegang tot het zwembad en de
zwemlessen. Op het polsbandje staan alle gegevens van uw kind, inclusief de voortgang van de
zwemlessen. Bent u het polsbandje vergeten? Dan bent u verplicht een vervangend polsbandje te
kopen (€ 3,60 per les), anders kan uw kind niet mee doen. Zijn er meerdere mensen die uw kind
naar het Kleuterzwemmen brengen? Voor € 15,- borg kunt u een extra polsbandje in bruikleen
krijgen.
Omkleden in de grote kleedruimtes Gebruik voor het omkleden de grote kleedruimtes, nummer 1
t/m 4, zodat u voldoende ruimte heeft voor uw kind en uzelf. Het geslacht van de ouder is bepalend
voor in welke kleedruimte u uw kind kunt omkleden. Bijvoorbeeld: Vader (/mannelijke begeleider) en
kind kunnen terecht in de kleedruimte waar een mannelijke ouder op afgebeeld staat, hierbij maakt
het niet uit of het kind een jongen of een meisje is. Vergeet niet uw waardevolle spullen in een kluisje
op te bergen!
Wanneer gaat de les niet door? De lessen van het Kleuterzwemmen gaan het hele jaar door, met
uitzondering van de zomer- en kerstvakantie en op officiële feestdagen (Nieuwjaarsdag, Pasen,
Hemelvaart, Koningsdag, Pinksteren, Kerst en Oudejaarsdag). Op deze momenten geldt een
aangepast rooster en vervallen alle lessen van het Kleuterzwemmen. Uiteraard wordt de les die niet
door gaat, niet in rekening gebracht.
Ziekte Indien u niet bij de les aanwezig kunt zijn, kunt u de les niet op een andere dag inhalen. Deze
les wordt tevens niet vergoed. Indien uw kind langdurige ziek is, verlengen wij graag uw lessenreeks
op vertoon van een medisch bewijs (bijvoorbeeld een verklaring van een arts). Onder langdurige
ziekte verstaan wij een periode van vier (of meer) aaneensluitende weken. Het is hierbij belangrijk
dat u de langdurige ziekte direct op de eerste ziektedag bij ons meldt, niet pas achteraf.
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Aan- en afwezigheid: Tijdens de lessen registreren wij de aan- of afwezigheid van uw kind.
Is uw kind vier keer, vanaf het moment dat uw leskaart is verlopen, achter elkaar zonder bericht niet
aanwezig, dan wordt hij / zij uit de lesgroep gehaald.
Zelf de vorderingen van uw kind volgen? Dit kan via de zogenaamde online module. Meer
informatie vindt u hierover op www.hetmarnix.nl. Heeft u specifieke vragen over uw kind? Stelt u
deze dan na de les. Helaas is het soms te druk om uw vragen direct te kunnen beantwoorden. U
kunt dan altijd een terugbelverzoek bij onze receptie invullen. Wij nemen dan z.s.m. contact met u
op.
Een maandkaart voor de lessen Voor het Kleuterzwemmen kunt u een maandkaart bij onze
receptie aanschaffen. De maandkaart is persoonsgebonden op naam van het kind, de ouder /
begeleider mag wisselen. De eerste maandkaart gaat in op de dag van de eerste les, deze is één
maand geldig voor een vaste les per week. Bij verlenging gaat de nieuwe maandkaart in op de dag
nadat de oude maandkaart is verlopen. Er vindt geen restitutie plaats op reeds betaalde
maandkaarten. U kunt meerdere maandkaarten in één keer aanschaffen, met een maximum tot aan
het einde van het lopende seizoen (tot aan de zomervakantie).
Tarieven Het actuele tarief voor de maandkaart van het Kleuterzwemmen vindt u op
www.hetmarnix.nl en op de folder bij de receptie van Het Marnix. Stichting SpACe behoudt zich het
recht tariefswijzigingen door te voeren. In overleg met de gemeente Amsterdam bieden wij
Stadspashouders een kortingstarief. Dit kortingstarief is alleen geldig op vertoon van een geldige
Stadspas en legitimatiebewijs.
Start met de reguliere zwemlessen Indien onze instructeur(s) denken dat uw kind er aan toe is,
kan hij / zij starten met de reguliere zwemlessen voor het A-diploma. Uiteraard gaat dit altijd in
overleg met u als ouder / verzorger.

Heeft u vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze spelregels? U bent van harte welkom bij onze receptie of stuur een
E-mail naar info@hetmarnix.nl.
Veel zwemplezier gewenst!
Met vriendelijke groet,
St. Sportbedrijf Amsterdam Centrum
Team Het Marnix
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020 – 524 60 00
info@hetmarnix.nl
www.hetmarnix.nl
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