Informationsbrev Småbarnsim

Kul att du valt att anmäla ditt barn till vår simskola och våra duktiga ledare i Trollhättans Simsällskap.
Vår småbarnsverksamhet är för barn från 3 månader, som tillsammans med vuxna, vägleds genom
lek och målrelaterade övningar för att upptäcka glädjen för vatten och simning. Trollhättans
Simsällskap lär ut alla fyra simsätten. Vi vill stimulera barnets utveckling och skapa medvetenhet om
kroppsläge i vatten samt respekt för vatten. Vi vill också få barnet intresserad för simidrott och
stimulera till daglig fysisk aktivitet.
Plats: Älvhögsborgs badhus, se bokningsbekräftelsen för att se vilken bassäng. Vi träffas duschade
och ombytta vid varmbassängen. För barn som använder blöja skall en godkänd babysimsbadbyxa
användas, finns att köpa hos oss. Om möjligt kom inte in i simhallen mer än 5 min innan
lektionstiden. Endast en vuxen/barn i simhallen/duschrum.
Pris: Deltagaravgiften kommer på fakturan. Det tillkommer en medlemsavgift på 200 kr, detta för att
våra försäkringar ska gälla för deltagaren och ledaren. Medlemsavgiften gäller varje kalenderår.
Deltagaravgiften ger tillträde till badet under lektionstid, på övrig tid betalas inträde till badet som
vanligt. Bokning av aktivitet är bindande, dvs. ingen ångerrätt utgår. Se även våra Allmänna Villkor på
hemsidan.
Inpassering: Innan första tillfället (var ute i god tid) köper du ett inpasseringsarmband i Älvhögsborgs
reception. Du meddelar personalen vilken förening och grupp du tillhör i samband med köp. Detta
armband kostar 75 kr för gruppdeltagare. Efter avslutad kurs/ termin har du möjlighet att sälja
tillbaka armbandet i receptionen eller så behåller du det till nästa termin. Läs mer i information från
Älvhögsborg.
Frågor: Vid frågor skicka ett mejl till TSS, simskola.tss@gmail.com eller ring på telefonnummer
0520-42 65 60. Då vi i TSS självklart arbetar med ständiga förbättringar vill vi gärna ha in era
synpunkter löpande under terminens gång. Hör av er till verksamhetsansvarig (Maria Hallqvist
0520-42 65 60) vid förslag eller synpunkter.
Här kommer lite information som kan vara bra att veta: Visa inpasseringarmbandet i snurrgrinden
bredvid kassan. Gå in och byt om i omklädningsrummet. Duscha och tvätta hår och kropp utan
badkläder innan lektionen börjar. Sätt gärna upp långt hår i en tofs eller använd badmössa för att
slippa få håret i ögonen. Vi träffas ombytta och klara vid bassängen. Visa hänsyn i omklädningsrum
och mot varandra. Om möjligt duscha gärna hemma efter lektionen. Vi uppmanar till att hålla sig
hemma om ni har symptom som feber, hosta eller andningssvårigheter för att inte riskera att smitta
andra. Läs gärna mer här om våra riktlinjer för covid-19.
Med vänlig hälsning, TSS
Trollhättan 2020-12-13

