Inschrijfdatum: ______________

Zwemles: 1 x per week ¾ uur
SPORTFONDSENBAD CROMSTRIJEN B.V. Zwembad “DE WATERSTEE”.

Naam :
Man/Vrouw
Adres : ____________________________________________________
Postcode + Plaats : ___________________________________________
Geboortedatum : ____________________________________________
Telefoonnummer : _________________Mobiel____________________
E-mail adres : _______________________________________________
Bijzonderheden : ____________________________________________
Bij digitaal inschrijven naam op bankafschrift : ____________________
Nieuw per 1-6-2019: starten in ‘watervrijbad’ daarna in overleg bad 1 t/m 5. Kruis uw voorkeur(en) aan:
 watervrijbad maandag 1715-1800  watervrijbad dinsdag 1715-1800  watervrijbad woensdag 1500-1545
 watervrijbad zaterdag 1200-1245  watervrijbad zaterdag 1245-1330
T/M 31-5-2019: starten in bad 1.
Maandag 15:45 bad 2,3,4 16:30 bad 1, B, C 17:15
Woensdag 15:00 bad 3,4 15:45 bad 2,3,5 16:30 bad 1, 3, B 17:15 zwemvaardigheid, snorkelen.
Donderdag 15:45 bad 3,4 1630 bad 2,5 17:15 bad 1
Zaterdag 09:00 bad 1,3,5 09:45 bad 2,3,4 10:30 bad 1, B, C 11:15 bad 2,3,4en5(combi)
Ingedeeld op _______________ om ______________uur. d.d.________________
Afspraken zwemles,
•
Bij vragen en/of opmerkingen waarover u met een van onze medewerkers van gedachten wilt wisselen, naam, telefoonnummer en naam
zwemonderwijzer bij de caissière achterlaten, u zal worden teruggebeld.
•
Vóór de lessen: niet eerder dan 5 minuten voor tijd naar het bad, kinderen mogen pas na opdracht/toestemming van de zwemonderwijzers
het water ingaan, tot dan is het "niet te water gaan" de verantwoordelijkheid van de ouders / begeleiders!!! Een kind wat onder lestijd niet
in het water is om welke reden dan ook (bv toiletbezoek) valt onder de verantwoordelijkheid van de ouders / begeleiders.
•
Tijdens de lessen: ook meekijkende kinderen zitten op een stoel, spelen mag alleen in de foyer, het perron tussen het diepe en het ondiepe
bad blijft leeg, vanaf de blauw paal, geen stoelen neerzetten, geen kijkers op dit stuk!!! Ook de zwarte rand bij het ondiepe bad blijft vrij van
kijkers/stoelen!!!
•
Het komt voor dat onze "vaste" groeps- zwemonderwijzers één of meerdere lessen ziek zijn of verlof hebben. In dat geval zoeken wij een
vervangende zwemonderwijzer, het liefst steeds dezelfde persoon. Dit lukt echter niet altijd. Het kan voorkomen dat wij voor bepaalde
lessen steeds een andere zwemonderwijzer moeten inroosteren.
•
Sportfondsen Cromstrijen BV hanteert voor de zwemlessen een vorm van lidmaatschap. (Abonnement) Dit betekent dat u als ouder een
plaats in de les reserveert voor uw kind. U dient er voor te zorgen dat de reservering aaneengesloten geldig blijft. Dit geldt ook voor de
(kleine) vakanties.
•
Het abonnement kan met 4 of 12 weken tegelijk worden verlengd. De verlenging sluit altijd aan bij de laatste datum waarop uw abonnement
is verlopen. Een lesplaats is persoonlijk en niet overdraagbaar.
•
Kan uw kind een keer niet lessen dan mogen de gemiste lessen worden ingehaald, indien u heeft afgemeld, OP VOORWAARDE VAN
PLAATS bij een andere groep op een andere dag. Leskaarten worden niet stopgezet. Ook niet als er geen plaats is om in te halen! Geen
plaats? Niet inhalen. Niet afgemeld? Niet inhalen! Inhaal lessen kosten een bedrag aan administratie kosten en blijven ‘goed’ zolang uw
kind bij ons een lesabonnement heeft.
•
Er wordt onder geen beding lesgeld teruggegeven of een andere vorm van restitutie toegepast.
•
Als uw kind een diploma haalt voor het bereiken van het einde van de lidmaatschapsperiode, dan kunt u aansluitend door oefenen voor het
volgende diploma. Bij het bereiken van het C diploma kunt u verzoeken om de resterende periode (maximaal 3 lessen) om te zetten in
recreatief zwemmen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om door te oefenen.
•
In de 6 weken zomervakantie (basis onderwijs) stoppen alle abonnementen. U kunt apart voor zwemles inschrijven en betalen.
•
Tussen kerst en oud-nieuw zijn we gesloten voor alle lessen. Deze worden op uw abonnement bijgeschreven. Ook officiële feestdagen zijn
we gesloten. Mocht uw kind op een feestdag lessen worden deze ook automatisch bij geschreven.
•
Losse zwemlessen mogen worden gekocht: 2 weken voor het proef of afzwemmen, mocht u kind hiervoor zijn uitgenodigd.
•
Als u, incidenteel, uw kind extra zwemlessen wilt laten volgen dan kan dit in overleg en op voorwaarden van plaats in de gewenste groep.
Om deze reden stellen wij het op prijs als u bij verhindering afbelt of afmeld via de site, zodat er eventueel een ander kind een extra of
inhaal les kan volgen. Extra zwemles kost een losse zwemles.
•
Fotograferen en filmen: om de privacy van onze bezoekers en medewerkers te beschermen is het niet toegestaan beeldmateriaal te
verzamelen tijdens de zwemactiviteiten in onze accommodatie door fotografie, film of op welke andere wijze dan ook.
Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen én akkoord te gaan met bovenstaande regels en gewoonten betreffende de zwemles
van Sportfondsen Cromstrijen B.V. zwembad "de Waterstee" te Numansdorp,
Naam: ____________________________________

Handtekening: _____________________

E-mail algemeen: info.waterstee@sportfondsen.nl
E-mail hoofd zwemzaken: waterstee@sportfondsen.nl Site: www.waterstee.nl

