Reserveren zwemlessen vanaf 6 juli via de zwemleskaart
Wij zijn blij te kunnen melden dat wij na een periode van beperkingen en strenge maatregelen, binnenkort de
zwemlessen weer kunnen verruimen.
Dit biedt ons de mogelijkheid om de zwemleskaarten weer open te stellen per 6 juli a.s..
Vanaf maandag 6 juli a.s. worden alle zwemleskaarten voor de kinderzwemlessen weer geactiveerd en in geldigheid
verlengt. De zwemleskaart wordt verlengt met een periode van 16 maart t/m 30 augustus. Dit is de periode van:
aanvang van de corona sluitingsmaatregel voor zwembaden t/m het einde van de zomervakantie. Dit zijn 168 dagen.
De abonnementen worden met 168 dagen verlengt. De verlenging wordt automatisch op 6 juli door onze
administratie aangepast.
Het volgen van de zwemlessen gaat via reservering (maximaal één week van te voren). U bepaald tijdens de periode
vanaf 6 juli t/m 30 augustus zelf het aantal lessen dat uw kind wilt volgen op basis van reservering. De reservering
hoeft niet op de vaste lesdag te zijn.
Hoe kan ik reserveren?
Reserveren kan via de website www.sportfondsenbaddelft.nl.
Voor inloggen reservering zwemlessen kies optie:
‘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
Indien u geen gebruik maakt van de reeds gereserveerde zwemles, wordt de zwemles wel in rekening gebracht
via de zwemleskaart. Gereserveerde zwemlessen kunnen niet geannuleerd of verplaatst worden.

Wat zijn de zwemlestijden?
Van 6 juli t/m 18 juli
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 15.45-16.30 uur
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 16.30-17.15 uur
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 17.15-18.00 uur
Woensdag 13.45-14.30 uur + 15.15-16.00 uur + 16.00-16.45 uur
Woensdag 14.30-15.15 uur + 16.45-17.30 uur
Zaterdag 8.00-8.45 uur + 08.45-09.30 uur
Zaterdag 9.30-10.15 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag 18.00-18.45 uur
Woensdag 18.45-19.30 uur

niveau groen, blauw, geel en oranje
niveau groen, blauw, geel en oranje
niveau rood en B-les
niveau groen, blauw, geel en oranje
niveau rood en B-les
niveau groen, blauw, geel en oranje
niveau rood en B-les
niveau C-les
zwemvaardigheidsles

Van 20 juli t/m 30 augustus (tijdens de zomervakantie)
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 15.45-16.30 uur
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 16.30-17.15 uur
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag 17.15-18.00 uur
Woensdag, donderdag en vrijdag 18.00-18.45 uur
Woensdag 18.45-19.30 uur

niveau groen, blauw, geel en oranje
niveau groen, blauw, geel en oranje
niveau rood en B-les
niveau C-les
zwemvaardigheidsles

Na de zomervakantie starten de zwemlessen ABC weer volgens het openstellingrooster per 31 augustus 2020.
U ontvangt binnenkort een e-mail met deze informatie.
Wij zijn blij weer open te kunnen te zijn in een aangepaste vorm en organisatie en bedanken u bij voorbaat voor uw
begrip en medewerking tijdens deze periode.

De volgende regels blijven van toepassing:
Belangrijke richtlijnen voor zwemleskinderen:
1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
2. Kom niet eerder dan 15 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
3. Er mag maximaal één begeleider (zonder extra kind) mee het zwembad in.
3. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
4. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
5. Bij aankomst bij het zwembad hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen
kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles
krijgen;
6. de douches zijn gesloten
7. De horeca is gesloten
8. De begeleidende ouder blijft in de accommodatie tot de zwemles afgelopen is op een aangewezen plaats in de
kleedkamers en de wisselcabines. Tijdens de zwemles mag u de accommodatie niet verlaten.
9. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
Gezondheidsklachten:
1 Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten,
benauwdheid of koorts;
2. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24
uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
3. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14
dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het
laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
4. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen
7 dagen is vastgesteld;
5. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld;
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