Aanvraagformulier
Zwemlessen / Zwemsporten 2020
Burgemeester Kruijffbad Steenderen
Zwemlessen in het warmste buitenbad van Gelderland?
Is uw kind op 20 april 2020 vijf jaar, dan kunt u hem / haar opgeven voor het A-diploma. Kinderen die op 20
april 2020 nog geen 5 jaar zijn, maar 5 jaar worden vóór 20 juli 2020 mogen zich opgeven voor de reservelijst.
In week 15 (6 t/m 12 april) ontvangt u dan bericht of uw kind wel of niet kan deelnemen aan de zwemles A.
Dit is namelijk alleen mogelijk als de groepen niet vol zitten.
In verband met wisselende dienstroosters hebben wij besloten dat wij dit seizoen geen extra gelegenheid
geven tot begeleid oefenen.
Is uw kind vóór juli 2020 3 jaar, dan kunt u hem / haar opgeven voor het Peutersurvival. Uw kind kan hier
aan deelnemen tot en met 4 jaar. Let wel: hiervoor geldt: VOL = VOL! U ontvangt in week 15 bericht of uw
kind mee kan doen.
Voor alle zwemlessen en zwemsporten is een abonnement verplicht! De kosten voor de zwemlessen en
zwemsporten moeten worden voldaan tegelijk met het afhalen van het abonnement.
Voor meer informatie over zwemlessen, zie pagina 9 en www.zwembadsteenderen.nl/zwemles. Voor meer
informatie over zwemsporten voor volwassenen, zie www.zwembadsteenderen.nl/zwemsport.

Persoonlijke gegevens aanvrager: (svp duidelijk invullen)
Achternaam

…………………………………………….

Voorletter(s)

……………………………………

Roepnaam

…………………………………………….

Geb. datum

……………………………………

□ LET OP ! Mijn kind is op 20 april
nog geen 4 of 5 jaar!
Adres

…………………………………………….

Postcode

……………………………………

Woonplaats

…………………………………………….

Telefoon

……………………………………

Emailadres

……………………………………………

Bijzonderheden ( bv van medische aard) * ………………………………………………………………………………………
* aub bespreken met zweminstructrices.
Zwemles jeugd
□ Zwemles A
Nog geen les gehad
□ Zwemles A
Al wel zwemles gehad
□ Zwemles B
□ Zwemles C
□ Zwemvaardigheid

□

□ Zwemles Plus

□

□
□
□

Zwemsporten
Meer Bewegen Voor Ouderen
Maandagmiddag (-avond in vakantieperiode)
Trimzwemmen
dinsdagavond
Aquasport
maandagavond
Borstcrawl cursus
donderdagavond, 12 x
Peutersurvival
dinsdagmiddag 17.00 uur

Dit formulier tegelijk met het aanvraagformulier voor uw abonnement inleveren.

Afhandeling:

Opgehaald ja / nee

Betaald ja / nee

