VÄLKOMMEN TILL SIMTRÄNINGEN I KÄRRA SIMHALL
VÅREN 2018
Vi startar träningen söndagen 28 januari.
Kostnaden är 1200 kronor inkl kurs- intr-, m- avgift.
Sista betalningsdatum är fredag 29 december.
Betalning sker till vårt bankgironummer 490-2078
Lediga söndagar: 11 februari, 18 februari, 1 april, 8 april.
Klädsim och Livräddning: 15 april.
Fridykarträningen kommer att ligga på söndagar kl 15.30. De som deltar i
fridykningskursen ska kunna simma minst 100 meter. För barn som även simmar i
någon annan av våra grupper tillkommer ingen ytterligare avgift. Anmälan sker till
Sigge vid första tillfället.
Avslutning med vår traditionella simuppvisning äger rum söndagen den
29 april klockan 15.30. Alla barn kommer vara med i stora bassängen. De yngsta
med simdyna och/eller en vuxen i vattnet. Efter uppvisningen blir det
medaljutdelning, saft och kakor.
Extra träning sker i stora bassängen. Lilla bassängen är endast till för undervisning.
Alla som vistas vid bassängerna ska vara ombytta till badkläder, även anhöriga
som inte badar.
All träningsinformation hittar du på vår hemsida www.zimzam.se. Där meddelar vi
även eventuella ändringar och nyheter. Vi vill därför uppmuntra er att besöka sidan
med jämna mellanrum så ni inte missar viktiga uppdateringar.
VIKTIGT! Under Zimzams aktiviteter finns ingen badvakt i simhallen. Stannar ni
utöver den ordinarie träningstiden, var noga med att ha uppsikt över era barn. Detta
gäller även för barn som är simkunniga. Under Zimzams verksamhet och vistelsen i
simhallen har målsman hela ansvaret för sitt/sina barn. För att delta i verksamheten
krävs därför målsmans underskrift nedan.
Rickey, Raam, Sigge, Ronni, Michel, Rachel, Ronni och Anita
Zimzam
Vårvindsgatan 37
418 73 Göteborg

0704237835
kontakt@zimzam.se

Bankgiro
SEB 490-2078

------------------------------------------------------- Klipp här --------------------------------------------------------

Jag som målsman till……………………………………………………..
ansvarar för mitt/mina barn under vistelsen i Kärra Sim- och Sporthall under Zimzams
verksamhet.
Målsmans underskrift………………………………………………………
Lämnas till simlärare eller skicka till: Zimzam, Vårvindsgatan 37, 418 73 Göteborg

