INSCHRIJFFORMULIER ZWEMLES (een formulier per kind)
Diploma

A

B

C

(graag omcirkelen voor welk diploma uw kind gaat zwemmen)

Voornaam kind

Achternaam kind

Geboortedatum
Voorletter moeder

		

Achternaam moeder

Voorletter vader

		

Achternaam vader

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mail
Mobiel moeder
Mobiel vader
Huistelefoon
(Uw telefoonnummers worden uitsluitend gebruikt in relatie tot de zwemlessen)

Voorkeursdagen
Allergieën
Huisregels Aqua Oranje met betrekking tot de zwemlessen
Omdat veiligheid van groot belang is en wij de kwaliteit van de lessen optimaal willen uitvoeren voor alle kinderen, zijn er huisregels
waar u als ouders een essentiële rol bij heeft. Wij benadrukken het belang hiervan en daarom vragen wij u en uw kind vriendelijk de
volgende huisregels na te leven:
Regels voor de kinderen
• Voor aanvang van de zwemles altijd douchen
• Pas het zwembad inlopen op het tijdstip dat de les gaat beginnen
* Voor dit tijdstip nemen de kinderen bij hun ouders plaats op het terras gedeelte
• Het zwembad alleen via de schuine zijde inlopen
• Na de zwemles direct het zwembad verlaten en naar de kleedruimte gaan
• Rennen en duiken in het zwembad of rondom het zwembad is niet toegestaan
Regels voor de ouders of begeleider
• Graag uw kind(eren) naar en van het toilet begeleiden zodat zij in een onbewaakt ogenblik niet het zwembad kunnen inlopen of per
ongeluk in het bad kunnen vallen
• U dient zelf toezicht te houden op eventuele meegekomen broertjes en zusjes
• Vóór, tijdens en na de zwemles blijven de ouders verantwoordelijk voor hun kind(eren)
• Om hygiënische redenen dienen ouders altijd blauwe overtrekschoenen te dragen, deze liggen bij het dressoir in de kleedruimte
• Wanneer uw kind (een of meerdere dagen) niet door u als ouder wordt begeleid maar bijvoorbeeld door een oma of opa, blijft u als
ouder verantwoordelijk voor uw kind èn het naleven van de huisregels.
• De badmeester zal u en uw kinderen er op attenderen wanneer de huisregels niet of onvoldoende worden opgevolgd; zijn of haar
instructies dienen te worden opgevolgd.

Ik ga akkoord dat in het belang van mijn kind alle mogelijke maatregelen getroffen
worden om de veiligheid van mijn kind te waarborgen en zal daartoe de huisregels naleven.
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, dan graag aanvinken
Naam in blokletters
Datum
							

Handtekening

