De zwemlessen na de zomervakantie voor de C zwemles
Beste ouder/verzorger,
Uw zoon/dochter neemt deel aan de C zwemlessen.
Vanaf 31 augustus worden deze lessen aangeboden, echter door de 1,5 meter afstand-regel en het maximum aantal
bezoekers per tijdslot, is er een wijziging (t.o.v. voor de sluiting) van lesdag en lestijd doorgevoerd voor de C
zwemlessen. Daarnaast is het reserveren voor deze zwemlessen (nog steeds) verplicht. U kunt reserveren via de
website: www.sportfondsenbaddelft.nl.
Inloggen met kaartnummer:
Log vervolgens in met:
- voornaam (van het kind)
- achternaam (zonder tussenvoegsel den, van den, etc)
- kaartnummer

Bij aanvang van de zwemles neemt u mee:
- reserveringsbewijs geprint of via de smartphone
- zwemleskaart

De zwemlestijden van niveau C-zwemles (voorkeur bij reservering ieder keer dezelfde dag aan te houden):
Woensdag
18.00-18.45 uur
Vrijdag
18.00-18.45 uur
Zaterdag
11.00-11.45 uur

Kleding zwemmen voor niveau C
De eerste zwemles van de maand wordt er met kleding aan geoefend. Het is belangrijk dat uw zoon/dochter de
juiste kleding aan heeft, zodat hij/zij goed kan oefenen voor de vaardigheden met kleding voor het diploma.
Kledingeisen C: jas, t-shirt/blouse met lange mouwen, lange broek en schoenen.
De zwemleskaart ABC
Tijdens de zomervakantie kunt u de tegoeden van uw leskaart gebruiken en deze steeds opwaarderen per 5 lessen.
Vanaf 31 augustus kunnen er nog geen inhaal- en extra zwemlessen aangeboden worden. Hierdoor is de volgende
wijziging op de voorwaarden van uw lesabonnement:
Tot nader berichtgeving, zal de zwemleskaart ABC vanaf 31 augustus worden verkocht op de volgende voorwaarden:
Bij verlenging van de zwemleskaart ABC, koopt u een nieuwe 5 lessen reeks aan, met 6 weken geldigheid (i.p.v. 5
weken geldigheid). Dit is een doorlopend abonnement (zoals voorheen), welke op de einddatum aansluitend
verlengd wordt met 6 weken. Let op: op het moment dat u de tegoeden niet hebt gebruikt binnen de einddatum,
komen deze te vervallen (net als voorheen).
Op het moment dat er weer inhaal- en extra lessen aangeboden kunnen worden, worden de voorwaarden gewijzigd
naar de algemene voorwaarden aankoop lesabonnement.
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw begrip en medewerking tijdens deze periode.
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