
Informationsbrev Simskola

Kul att ni valt att anmäla ert barn till vår simskola, vi ser fram emot en händelserik termin
med mycket lärande och badande! Simskolan är inriktad för barn från 4 år, som genom lek
och målrelaterade övningar ska få chansen att utvecklas inom simning i takt med deras egna
förutsättningar och förväntningar. Vi i trollhättans simsällskap lär ut alla fyra simsätten. Vilket
stimulerar barnen till en utvecklad förståelse för hur man för sig och agerar i vatten. Vi vill
också väcka ett intresse för simidrott och daglig fysisk aktivitet.

Plats: Arena Älvhögsborg, Multibassängen. Vi möts utanför omklädningsrummen. Ombytta
och klara.

Föräldrar: Vi vill att föräldrar i största möjliga mån väntar i receptionsområdet eller gör andra
aktiviteter utanför medan barnet går på lektion. Ni får chansen att titta på lektionstillfälle 1, 2,
7 och även 14. Om ert barn har speciella behov som kräver stöd eller extra hjälp i simhallen,
Kontakta simskola.tss@gmail.com så hjälper vi er. Som förälder får ni annars följa med in i
omklädningsrummet och även använda er av korridoren i mitten för att vänta eller hjälpa
barnen till rätt grupp. Ni möts alltid där av en ledare.

Terminsschema: Terminsstart är lördagen 3/9, därefter går ni på lektionerna samma tid
varje vecka. Med uppehålla under vecka 44 då det är höstlov.

Priser: Deltagaravgiften kommer på faktura i samband med anmälan, det tillkommer även
en medlemsavgift på 200 kr varje kalenderår för att våra försäkringar ska gälla för deltagaren
och ledaren. Deltagaravgiften ger tillträde till badet under lektionstid, på övrig tid betalas
inträde till badet. Eran bokning är bindande, dvs. ingen ångerätt utgår. Se även våra
Allmänna villkor på hemsidan.

Inpassering: Det är viktigt att ni en eller flera dagar innan ert första tillfället köper ett
inpasserings band i Älvhögsborgs reception. Du meddelar vilken förening och grupp du
tillhör i samband med köpet. Detta armband kostar 75 kr per deltagare. Efter avslutad kurs
eller termin har du möjlighet att sälja tillbaka armbandet till reception om det är i godtagbart
skick. Du får då tillbaka 50 kr eller så behåller ni armbandet om ni ska delta flera terminer.

Kontaktinformation: Vid önskad kontakt angående frågor som gäller simskolan eller
fakturor kontakta simskola.tss@gmail.com. Ni kan även ringa oss på telefonnummer:
0520-42 65 60. vi har utsedda telefontider och dessa hittar ni på vår hemsida. Dessa kan
även variera under terminen.

Övrig information: Vi har krav på att alla deltagare ska vara duschade och ombytta i
korrekta badkläder, behöver man av olika skäl vara täckt på kroppen gäller
funktionsmaterial. Inga kläder som är består av bomull. Vi uppmanar även alla som visar
sjukdomssymptom att hålla sig hemma, frånvaro anmäls till simskola.tss@gmail.com.
Skriv vilken grupp ni deltar inom och barnets namn.

Med vänlig hälsning, TSS
Kanaltorget 3, 461 31 Trollhättan telefon: 0520-42 65 60


