Algemene voorwaarden
-U kunt uw kind voor zwemles opgeven vanaf de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Uw kind wordt op
de wachtlijst gezet. Om de wachttijd te overbruggen kunt u zelf met uw kind gaan zwemmen. Ter
stimulans kunt u bij de kassa/receptie van sportcentrum de Hullen een leskaart kopen. Op deze
leskaart kan uw kind totdat hij/zij kan deelnemen aan de zwemlessen gratis zwemmen, mits onder
begeleiding en toezicht van een betalende ouder.
-Wijzigingen in lestijden worden vroegtijdig in het Roderjournaal aangegeven.
-Tijdens de schoolvakantie is er geen zwemles en wordt er geen les gegeven op de zaterdag die
in de vakantie valt.
-Voor de zwemles begeleid u uw kind tot en met de kleedkamer, waarna het zwembadpersoneel
het van u overneemt. Om te voorkomen dat de overige lessen verstoord worden, verzoeken wij u
vriendelijk maar dringend uw kind onder uw toezicht in de kleedkamer te laten wachten tot ze
door het zwembadpersoneel wordt opgehaald.
-Wanneer uw kind verhinderd is om aan de les deel te nemen, dan kan deze les niet worden
ingehaald; als service schrijven wij op uw leskaart een toegangskaart voor recreatief zwemmen.
-bij langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Per
situatie wordt samen met u naar een passende oplossing gezocht.

Het weten waard:
-De opleiding voor het zwem ABC is erop gericht kinderen zo snel mogelijk, maar op een
kwalitatief goede wijze, op te leiden in de lijn van het zwem ABC. Er zit een duidelijk verschil
tussen één keer een opdracht kunnen uitvoeren of het onderdeel ook daadwerkelijk beheersen.
We besteden veel aandacht aan het watervrij maken van de kinderen. Dit verdient zich terug in de
vervolg fase van de opleiding.
-Voor lessen die vervallen is een informatieformulier. Dit formulier kunt u ook op de website
vinden.
-Rennen in en om het zwembad is i.v.m. de veiligheid ten strengste verboden. Bespreek dit vooraf
met uw zoon/dochter.
-Op het moment dat uw zoon/dochter kan worden geplaatst in een lesgroep, nemen wij telefonisch
contact met u op.
-Hierbij attenderen wij u op ons boekje Het Zwem ABC. Het bevat informatie met betrekking tot de
zwemlessen.
Wij heten u bij deze van harte welkom bij Zwembad de Hullen en danken u voor het in ons
gestelde vertrouwen.

