SIMSKOLA PÅ RÖSTÅNGA FRILUFTSBAD 2019
PERIOD 1, måndagen den 17/6 – 6/7 (ej 21/6)
09.00 Röstånga/Billeberga/Tågarp
10.30 Teckomatorp
PERIOD 2, måndagen den 8/7 – 27/7
09.00 Kågeröd
10.30 Heleneborgsskolan/Montessori Svalöv
Simskoleavgiften för 2019 är 800 kr.
Syskonpris 750 kr.
I priset ingår 14 respektive 15 lektioner med avslutning
lördagen 6/7 för period 1 och 27/7 för period 2.
I priset ingår även ett säsongskort till badet.
Simskolan erbjuds elever födda år 2006 till år 2011 boende i Svalövs kommun. Simskolans ansvar, utöver
simundervisningen, är att ta emot och lämna eleverna vid badentrén/badbussen. Om eleverna vill
stanna kvar på badet efter simskolans slut krävs det att målsman möter upp vid entrén i samband med
avlämning. Elever som behöver hjälp med språkförståelse ska ha målsman/assistent med sig. Det är
tillåtet för de elever som vill att använda våtdräkt.

Tänk på...
Sista anmälningsdatum är den 1 maj. Först till kvarn gäller...
Anmälan mejlas till simskola.rostanga@nordiccamping.se
Betalning sker via bg 822–7175 Nordic Camping & Resort samtidigt som du skickar in din anmälan.
Viktigt vid betalning är att du anger elevens namn och skola/period som referens under meddelande.
Vänligen respektera anmälningsdatum och betalningsdatum för att underlätta vår personalplanering
samt kommunens busstransporter. Busstiderna läggs upp på kommunens hemsida omkring den 10 juni.
Gruppstorlek är max 25 elever. Skulle någon av grupperna bli fullbokad meddelas detta via telefon och
en eventuell återbetalning sker direkt.
Uppgifter i anmälningsmejlet
Elevens för-/efternamn
Födelseår
Skola
Period
Badbuss, åker med/åker inte med
Gruppindelning, vilken grupp passar eleven bäst i efter sina förutsättningar:
1 - Ej vattenvan, osäker i vatten eller kan simma mellan 0-15 meter på grunt vatten (inte klarat märket
guldpingvinen).
2 - Kan simma 15-25 meter på djupt vatten utan att stanna. (minst klarat märket guldpingvinen men inte
guldhajen)
3 – Är simkunnig (200 meter, klarat märket guldhajen), vill ta märken och lära sig fler simsätt.
Målsmans för-/efternamn och mobilnummer
Bra för simlärarna att veta
Tänk på att anmälan är bindande

