Hej och välkommen till KSKs simskola våren 2018.
Vi hoppas du kommer att trivas och ha riktigt roligt hos oss. Vår vision är 100 % simkunnighet i Karlshamn och
vår målsättning är att vi som förening kan vara med och skapa samhällsnytta.
När barnen har tagit sista märket i KSKs simskola som är Hajen Guld är barnet simkunnig. Den nordiska
definitionen av simkunnighet som både Svenska Simförbundet, Svenska Livräddningssällskapet och Skolverket
är överens om är: ”Hoppa/dyka i vattnet så huvudet kommer under, simma därefter 200 meter varav 50
meter på rygg”.
I varje grupp är det minst två ledare, en ansvarig och en assistent. Alla ledare är i vattnet vid varje tillfälle.
Simskoletillfället är 40 minuter och totalt 9 gånger.
För att göra simskolan så bra som möjlig ber vi er föräldrar backa bort från bassängkanten och lämna lugn
och ro till undervisningen. Om Ert barn har särskilda behov vill vi gärna att Ni kontaktar oss innan
simskolestarten.

Kostnaden för simskolans 9 tillfällen är 450 kr och betalas vid anmälan. Avgiften är bindande.
Ingen återbetalning vid sjukdom eller annat. Vi tillämpar samma regler som kommunen.
Information från Väggabadet
•
•

Om Ni har betalt entré får Ni bada innan och efter simskolan, dvs. om badet är öppet dessa tider. Om
Ni inte betalar entré får Ni bara vara i vattnet under simskolan.
För att minska klorhalten i simhallen uppmanar vi Er att följa duschinstruktionerna noga.

Hösten simskoleplanering ser ut så här: ONSDAGAR, FREDAGAR OCH SÖNDAGAR
Tillfälle nr 1 vecka 9
Tillfälle nr 2 vecka 10
Tillfälle nr 3 vecka 11
Tillfälle nr 4 vecka 12
Tillfälle nr 5 vecka 14
Tillfälle nr 6 vecka 15
Tillfälle nr 7 vecka 16
Tillfälle nr 8 vecka 17
Tillfälle nr 9 vecka 18 AVSLUTNING
All info om KSKs simskola hittas på vår webbplats http://karlshamnssimklubb.se och via vår öppna Facebook
grupp KARLSHAMNS SIMKLUBB SIMSKOLA. Har ni frågor som du inte hitta svar på genom webb hänvisar vi dig
till kansliet på kansli@karlshamnssimklubb.se
VARMT VÄLKOMMEN TILL EN NY SIMSKOLEPERIOD MED OSS!

