INSCHRIJFFORMULIER
Gaarne in blokletters invullen!
Achternaam:

Roepnaam:

Geboortedatum (dd-mm-jjjj):

Straatnaam + Huisnummer:

Postcode + Woonplaats:

(Mobiele) Telefoonnummer:

E-mail adres:
S.v.p. uitleg:
Zwemleservaring ? ja / nee?

(Lichamelijke) beperkingen en
eventuele bijzonderheden:

Lestijd wordt alleen ingevuld
door personeel van
Zwemschool Guppies.

O 09:00 – 09:30 uur (“natte speeltuin”)
O 09:30 – 10:00 uur (niveau 1)
O 10:00 – 10:30 uur (niveau 1)
O 10.30 – 11.00 uur (niveau 1)
O 11.00 – 11.30 uur (niveau 2)
O 11.30 – 12.00 uur (niveau 2)

Datum:

Handtekening ouder/verzorger:

O 12:00 – 12:30 uur (niveau 2)
O 12:30 – 13:00 uur (niveau 3)
O 13:00 – 13:30 uur (niveau 3)
O 13:30 – 14:00 uur (niveau 3)
O 14:00 – 14:30 uur (B zwemlessen)
O 14:30 – 15:00 uur (C zwemlessen)

Datum:
Zwemschool Guppies: www.zwemschoolguppies.nl / e-mail: zwemschoolguppies@gmail.com / mob.tel.nr.: 06-440.652.87

Door ondertekening van de ouder/verzorger gaat deze akkoord met de bij zwemschool Guppies
geldende huis- en gedragsregels (zie Gedragscode)

Algemene voorwaarden Zwemschool Guppies.
De lessenkaart bevat 10 zwemlessen.
De lessenkaart is 12 weken geldig na aanvang van les 1 (m.u.v. feestdagen en sluiting zwembad).
Dit houdt in dat er twee zwemlessen kosteloos gemist kunnen worden in deze periode.
Inhaalzwemlessen zijn dan pas van toepassing na het missen van drie of meer lessen in deze termijn.
Voortzetting of stopzetting van de volgende zwemlessen is mogelijk tot de zesde zwemles.
Vanaf les 7 wordt uitgegaan van voortzetting van de lessen.
Tarief voor “Natte Speeltuin”: € 7,00 per zwemles (kaart per 5 lessen of tien lessen)
Tarief voor ”Niveau 1 t/m C”: € 13,00 per zwemles (kaart van 10 zwemlessen)
Wij geven geen restitutie op een aanbetaalde lessenreeks.
Wanneer de lesklant zonder gegronde redenen wegblijft vervalt de lessenreeks na een termijn van 4 weken en wordt de
lesklant uitgeschreven uit ons bestand en de vrijgekomen lesplek toegewezen aan een andere lesklant.
Verzoeken voor inhaallessen en/of eventuele extra lessen kunt u eveneens doorgeven via ons e-mailadres.
Inschrijfformulieren worden verwerkt op volgorde van binnenkomst.
Het lesgeld dient vooraf te worden voldaan.
Betaling geschiedt contant en er worden geen facturen verstuurd.
Wij brengen geen inschrijf- en diplomakosten in rekening.
Gevolgde lessen worden door ons afgetekend via een lessenkaart.
Ziekte, vakantie of verhindering van een leerling dient tijdig te worden gemeld per
e-mail: zwemschoolguppies@gmail.com (doordeweeks) of via SMS/WhatsApp (op zaterdagen).
Ziekte, vakantie of verhindering van een leerling om de lessen te volgen geeft geen ontheffing voor betaling van lesgelden.
Deelname aan de lessen geschiedt geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico.
De zwemschool is niet aansprakelijk voor het ontstaan en de gevolgen van blessures of enig letsel opgelopen tijdens de
lessen of tijdens het verblijf op en in nabijheid van de locatie waar de lessen gegeven worden.
Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen van het leskind dienen bij inschrijven van de zwemcursus te worden vermeld.
Wij geven overigens geen zwemlessen aan leskinderen met specifieke leer- en gedragsproblematiek omdat wij daar niet
ervaren genoeg in zijn en ook niet de juiste bevoegdheid voor hebben om aan deze specifieke doelgroep les te geven.
Ook hebben wij niet de juiste kwalificaties om leskinderen met een medische beperking/achtergrond zwemlessen te kunnen
aanbieden.
Indien zich tijdens de zwemcursus beperkingen van en/of risico’s voor het leskind ontwikkelen, dient de inschrijvende ouder/
verzorger het instructieteam van zwemschool Guppies direct voorafgaande aan de zwemles te informeren.
Zodat het instructieteam de gelegenheid heeft passende maatregelen te nemen.
Het leskind/ouder/verzorger/begeleider dient zich te houden aan de voor de zwemaccommodatie geldende huis- en
gedragsregels en dient alle door het personeel en/of het instructieteam van zwemschool Guppies te geven aanwijzingen
stipt op te volgen.
Deze staan omschreven in onze brochure “Gedragscode” Zwemschool Guppies.
Zwemschool Guppies behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen.
De leerlingen wordt uitdrukkelijk aangeraden geen zaken van waarde in de kleedkamer achter te laten.
Zwemschool Guppies kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal/vermissing en/of beschadiging van persoonlijke
bezittingen.
Het maken van foto-, film- en audio opnamen is niet toegestaan gedurende onze zwemlessen ( dit i.v.m. de
privacy van onze leskinderen en ons personeel).
Tevens mogen foto-, film- en audio opnamen niet worden geplaatst op Social Media (privacy wetgeving) zonder onze
toestemming.
Het naakt laten douchen van uw kind is tevens niet toegstaan.
Verbale en/of fysieke agressie worden niet getolereerd.
De kleedkamers en de zwemzaal mogen alleen betreden worden met blote voeten, badslippers of blauwe plastic
overschoentjes i.v.m. de hygiëne.

