Välkommen till

SOMMARSIMSKOLA

INFORMATION OM SOMMARSIMSKOLAN
SIMSKOLOR

AVGIFTER

Varje lektionspass är på 40 minuter, varav 30 minuter
i vattnet. Ett lektionspass vid samma tid varje vardag,
måndag-fredag i 3 veckor, totalt 15 lektioner.
För att simskola ska anordnas på någon av nedanstående platser krävs minst 10 anmälda deltagare.

Deltagaravgiften för barn som deltar i sommarsimskoleverksamheten är 500 kronor. Om fler än ett barn i samma
familj/hushåll deltar i simskolan utgår avgift för 300 kronor
för det andra barnet. Ingen avgift utgår för ytterligare barn i
samma familj/hushåll.
Anmälan bekräftas med en faktura. Fakturan skickas
till den mail man uppger vid bokningstillfället.
Ansvaret för att få fakturan till korrekt mail åligger
beställaren. När fakturan är betald, har man
accepterat den grupp man blivit tilldelad.
Betalas ej fakturan inom angiven tid, går platsen
förlorad.
Vid sjukdom/olycksfall krävs läkarintyg för
återbetalning av simskoleavgiften.

SIMGRUPPER
Sommarsimskolan har fokus på icke simkunniga
i åldrarna mellan 5-20 år.
Ni hittar beskrivningar på de flesta grupper på:
www.medley.se/bada-simma/simskola
Steg 1 Förkunskaper: vattenvana, det vill säga utan
flythjälp kunna hoppa från kant och doppa huvudet.
Steg 2 Förkunskaper: god vattenvana, kunna
grunderna i bröst- och ryggsim samt kunna flyta
på mage och rygg utan flythjälp.
Steg 3 Förkunskaper: kunna simma 10 meter bröstsim
med korrekta arm- och bentag med huvudet över
vattnet och 10 meter ryggsim utan flythjälp.
Märkestagning Förkunskaper: kunna simma 25 meter
bröstsim med korrekta arm- och bentag med huvudet över
vattnet och 10 m ryggsim utan flythjälp. Simskolan bedrivs i
den stora 25-metersbassängen.
Steg 4 Förkunskaper: kunna simma 50 meter bröstsim
med korrekta arm- och bentag med huvudet över
vattnet och 25 meter ryggsim. Simskolan bedrivs i den
stora 25-metersbassängen.
Simskola från 13 år Inga förkunskaper.

PERIODER
Simskolan kommer att genomföras
under två perioder:
Period 1, 19/6-10/7
Måndag-torsdag v. 25, måndag-fredag v. 26 & 27 samt
måndag v. 28. Ingen simskola på midsommarafton.
Plats: Medley Växjö Simhall & Aqua Mera.

Välkommen med din anmälan!

Period 2, 31/7–18/8
Måndag-fredag v. 31, 32 & 33.
Plats: Medley Växjö Simhall & Aqua Mera samt
friluftsbaden i Braås, Furuby, Ingelstad, Kalvsvik, Lammhult,
Nöbbele (Sandstaden), Rottne, Sandsbro, Tolg, Tävelsås,
Vederslöv, Åby, Åryd, Öjaby och Ör (Svanebro).

ANMÄLAN
Anmälan om deltagande görs enklast via Medleys hemsida:
www.medley.se/boka
Där hittar du alla lediga tider och bokar enkelt in er på
den tid, grupp och plats som passar just er.
Du kan även anmäla din plats i receptionen på
Medley Växjö Simhall och där får du även på ett enkelt
vis syskonrabatten när du bokar fler än ett av dina barn.
Sista anmälningsdag är 7 maj!

UPPLYSNINGAR
Mer information om simskoleverksamheten
lämnas av Medley Växjö Simhall, Merethe Bohman,
tel. 010-450 90 31, måndag-torsdag kl. 10-14,
e-post: sommarsimskola@medley.se

