Inschrijfformulier zwemdiploma A / B
Allereerst hartelijk dank voor het vertrouwen om uw zoon/dochter in te schrijven voor de zwemlessen bij
Sportcentrum De Waterkanten. Voordat u, uw kind inschrijft willen wij u op de hoogte brengen van een aantal
zaken betreffende de administratie van de zwemlessen. Tevens vindt u hier de spelregels voor het inschrijven en de
wijze van oproepen van nieuwe leskinderen.
Abonnementen
Een abonnement (leskaart) voor de groepszwemles(sen) heeft een geldigheidsduur van zes aaneengesloten weken.
Na afloop dient u het abonnement te verlengen en deze sluit aan op de einddatum van het vorige abonnement.
Het abonnement (leskaart) voor de kleine groepslessen bestaat uit drie lessen en heeft een geldigheid van vier
weken. Hierdoor kan, bij verzuim van een les, een les verplaatst worden binnen de geldigheid van het abonnement.
Wanneer er drie lessen van één leskaart achter elkaar zijn gevolgd, dient er altijd een nieuwe leskaart te
worden aangeschaft.
Ziekte of gemiste lessen
Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dit altijd en voor iedere les te melden bij de receptie. Bij ieder afzonderlijk
ziektegeval is sprake van een eigen risico. Bij de groepslessen zijn de eerste twee gemiste lessen voor eigen
rekening en bij de kleine groepslessen is één les voor eigen rekening. LET OP! de afwezigheid dient wel gemeld te
zijn.
Gemiste lessen, worden niet vergoed en kunnen niet worden ingehaald.
Kosten
De kosten van het abonnement zijn afhankelijk van de lessoort waar u voor kiest. Per lesuur dient een apart
abonnement aangeschaft te worden.
De abonnementgegevens worden gekoppeld aan een barcodekaart. Dit noemen wij de lespas en wanneer er
geldig(e) abonnement(en) op staan, heeft uw kind alleen hiermee toegang tot het zwembad.
Feestdagen en vakanties
De zwemlessen gaan op nationaal erkende feestdagen niet door. Wanneer deze dag binnen de geldigheidsperiode
van het abonnement valt, dan wordt deze automatisch verlengd.
De lessen gaan tijdens de korte schoolvakanties altijd door. In de periode tussen Kerst en Oud & Nieuw wordt er
geen zwemles gegeven. In de zomervakantie stoppen de reguliere zwemlessen zes weken, maar dan is het wel
mogelijk om deel te nemen aan de zomervakantiecursus.
Inschrijven
 Inschrijven is mogelijk vanaf 3,5 jaar.
 Bij inschrijving is het tonen van een geldig legitimatiebewijs van uw kind verplicht! Een geldig
verzekeringspasje is voldoende.
 De kosten van inschrijving bedragen € 16,40 en deze dienen bij inschrijving te worden voldaan. Inschrijfgeld
wordt in geen geval gerestitueerd.
 Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke dagen en tijden uw voorkeur uitgaat.
Oproepen (starters)
 Kinderen worden opgeroepen vanaf vier jaar. Dit gaat op datum van inschrijving. Dit betekent dat het kind dat
het langste ingeschreven staat altijd als eerste opgeroepen wordt.
 Uw zoon / dochter wordt opgeroepen als er plaats is in de startgroep in het ondiepe bad. Afzwemmen heeft
dus niets te maken met het tijdstop van oproepen, want deze kinderen komen uit het diepe bad.
 Zodra uw kind aan de beurt is, ontvangt u telefonisch of via de mail bericht van ons.

Inschrijfformulier zwemdiploma A / B
Achternaam

Voornaam

Straat

Huisnr.

Woonplaats

Postcode

Geboortedatum

Geslacht

M/V*

Telefoonnr.
Mobiel
E-mail
Zwemervaring*

A/B

*Alleen van toepassing wanneer uw kind al zwemervaring heeft.
Wanneer er omstandigheden zijn, die de instructeur over uw kind dient te weten, wilt u die dan hieronder kenbaar
maken.
_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Hieronder kunt u aangeven naar welke lestijd(en) uw voorkeur uitgaat.
Groepslessen voor A- en B diploma (B lessen zijn op vetgedrukte tijden)








Maandag

15.30 – 16.15 uur / 16.15 – 17.00 uur / 17.00 – 17.45 uur

Dinsdag

15.30 – 16.15 uur / 16.15 – 17.00 uur / 17.00 – 17.45 uur

Woensdag

16.30 - 17.15 uur / 17.15 - 18.00 uur

Donderdag

15.30 – 16.15 uur / 16.15 – 17.00 uur / 17.00 – 17.45 uur

Vrijdag

15.30 – 16.15 uur / 16.15 – 17.00 uur / 17.00 – 17.45 uur

Zaterdag

09.00 - 09.45 uur / 09.45 - 10.30 uur / 11.45 - 12.30 uur / 12.30 - 13.15 uur / 13.15 - 14.00 uur

Kleine groepslessen voor A- en B diploma (B lessen zijn op vetgedrukte tijden)








Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

17.45 - 18.15 uur / 18.15 - 18.45 uur
17.45 - 18.15 uur / 18.15 - 18.45 uur
18.00 - 18.30 uur / 18.30 - 19.00 uur
17.45 - 18.15 uur / 18.15 - 18.45 uur
17.45 - 18.15 uur / 18.15 - 18.45 uur
10.30 - 11.00 uur / 11.00 - 11.30 uur

Privélessen (Informeer bij de receptie naar de lestijden)




Woensdag tussen 12.00 en 13.00 uur
Vrijdag tussen 12.00 en 13.00 uur

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden alsmede de spelregels die
op de achterzijde van dit formulier beschreven staan.
Voor akkoord (handtekening):

Datum:

De gegevens die je hebt opgegeven zijn bij ons veilig. Wij hechten eraan je duidelijkheid te geven over de manier waarop
wij met persoonsgegevens omgaan. In onze Privacy Policy informeren wij je hierover en deze vind je op onze website.

