Välkommen till LASS kursverksamhet Våren 2013
Terminstider
Kursstart

Kursslut

Uppehåll

Måndag:

7/1

6/5

18/2, 1/4, 29/4

Tisdag:

8/1

7/5

19/2, 2/4, 30/4

Onsdag:

9/1

8/5

20/2, 3/4, 1/5

Torsdag:

10/1

2/5

21/2, 4/4

Fredag:

11/1

10/5

22/2, 29/3, 5/4

Lördag:

12/1

11/5

23/2, 30/3, 6/4

Söndag:

13/1

12/5

24/2, 31/3, 7/4

Tvärsim

3/4

Vårsim
KM

4/5
16/1, 6/4

Tävlingar:

Vi kommer även att tävla på ÖKM (Östgöta knatte mästerskap) i Norrköping den 24/3.
Anmälan sker senast den onsdagen den 27/2 till lotta@lass.se

Kurskort hämtas ut i entrén till simhallen i anslutning till att er kurs startar.
För att kunna hämta ut kurskort måste kursen vara betald.
Kan man ej närvara första kurstillfället hämtas kurskortet ut på LASS kansli.

Borttappat kort ersätts mot avgift på LASS kansli.

Anmälan är bindande.
Kursavgiften återbetalas ej.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i grupperna.
Simhallens regler gäller för LASS kursdeltagare.
Har ni frågor - tveka inte att ta kontakt med
LASS kansli, 013-13 96 08
VÄLKOMNA TILL EN NY TERMIN!

Information från Medley och simhallens personal.
Kurskorten gäller 2 resp. 3 timmar från inpassering till utpassering.
Tid utöver den tiden kostar 10:- extra.
En avgift på 10:- tas ut vid glömt kurskort.
Alla barn under 10 år, måste alltid, vid bad utöver simkursen, ha sällskap med
en badande betalande vuxen. Till dessa föräldrar finns ett föräldrakort att köpa
till ett reducerat pris. Föräldrakortet är knutet till barnets kurs och kan inte
användas annan dag eller tid. Om man stannar längre än kurskortets giltighet
betalar man 30:- extra.
Fler alternativ av kort finns. Fråga i kassan.

En icke badande vuxen får givetvis följa barnet till simkursen, utan att betala.
Fler åskådare betalar ordinarie avgift. Sista gången, avslutningen, är alla
välkomna att beskåda utan avgift.
Efter badets ordinarie öppettid är bastun avstängd.
En 10:- behöver man till klädskåpet.
Obligatorisk duschning, innan man tar på badkläder, gäller för alla.
För övrigt gäller simhallens regler.
Välkomna önskar Simhallens Personal

