Välkommen till LASS kursverksamhet
Våren 2016
Terminstider
Kursstart
11/1
12/1
13/1
14/1
15/1
16/1
17/1

Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lördag:
Söndag:

Kursslut
2/5
3/5
4/5
19/5
20/5
21/5
22/5

Uppehåll
22/2, 28/3
23/2, 29/3
24/2, 30/3
25/2, 24/3, 31/3, 5/5
26/2, 25/3, 1/4, 6/5
6/2, 27/2, 26/3, 30/4
7/2, 28/2, 27/3, 1/5

Tävlingar
Tvärsim
Vårsim

30/3
23/4

Borttappat kort ersätts mot avgift.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i grupperna.
Simhallens regler gäller för LASS kursdeltagare. (se bilaga)
Har ni frågor kontakta LASS kansli på tel. 013-13 96 08 eller info@lass.se
Kurskorten delas ut i Simhallens entré vid första kurstillfället.
För att få ut ditt kurskort fyll i och lämna nedanstående talong till LASS personal i
Simhallentrén

Välkomna till en ny termin!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna talong skall lämnas när du första kursdagen hämtar ditt kurskort i Simhallsentrén från
LASS-ledaren

Namn________________________________________

Grupp______________________________

Pers nr__________________________

Dag och tid___________________________________

Information från Medley och simhallens personal.
Välkomna till simskolan!
Kurskortet som du har fått av LASS gäller 2 eller 3 timmar beroende på vilken kurs ni bokat.
Tiden räknas mellan in- & utpassage.
Vill man bada utöver den tiden eller har glömt sitt kurskort kostar det 10 kr som betalas i kassan.
Vid bad utöver simkursen måste alla barn under 12 år samt icke simkunniga bada tillsammans med
en vuxen.
För föräldrar med barn under 12 år finns det ett föräldrakort att köpa som gäller barnets kursdag och
tid.
Flera alternativ finns, för mer information fråga gärna i kassan.
En icke badande vuxen får följa med sitt barn till kursen utan att betala, är man flera som vill följa
med in får dessa betala ordinarie entréavgift.
Sista gången, avslutningen är alla välkomna att titta utan att betala.

Kom ihåg!
•

En 10 krona till skåpet

•

Duscha alltid utan badkläder innan du hoppar i vattnet

Välkomna önskar Simhallens Personal

