Intresseanmälan
Läs och godkänn villkoren
Betalning
Du är betalningsskyldig först när du fått en bekräftelse från oss att du fått en plats i babysimskolan. Avgiften
betalas vid första kurstillfället. Du betalar kontant, med kort eller mot faktura i Ådalshallens reception.
Kursavgiften gäller för 8 lektioner och badtiden är 30 minuter. För steg 1 ingår ett informationsmöte som är
obligatoriskt innan kursstart samt Nya babysimboken av Ludmilla Rosengren.
Uppsägning
Du är inskriven i babysimskolan och därmed betalningsskyldig till dess du sagt upp din plats. Uppsägningen ska
göras via vår e-tjänst eller skriftligt senast sjunde lektionstillfället i det steg du deltar i. I annat fall blir du
betalningsskyldig för nästkommande steg. En bekräftelse på uppsägningen från oss krävs för att uppsägningen
ska gälla.
Återbetalning
Vid frånvaro återbetalas kursavgiften under förutsättning att ett läkarintyg lämnas. Återbetalning kommer inte
att ske i de fall vi tvingas ställa in kurstillfällen på grund av oförutsedda händelser som vi inte råder över - så
kallad force majeur.
Simningen
•
•
•
•
•
•
•
•

För att börja babysim ska barnet vara minst 3 månader, väga 4 kilo och ha läkt navel.
Om barnet har någon kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning, ska barnets läkare vara tillfrågad,
informera om detta i din intresseanmälan.
Barnet ska ha babysimbyxa på sig i vattnet.
Tvätta kropp och hår ordentligt - utan badkläder
Barnet ska vara friskt för att delta. Är du osäker? Ring oss och fråga.
Ådalshallen ansvarar inte för värdesaker eller kvarglömda saker.
Barnet är olycksfallsförsäkrat under simlektionen samt till och från bassängen.
På Ådalshallens babysim gäller ömsesidig tystnadsplikt.

Ja, jag godkänner villkoren
Barnets hälsa*
Mitt barn är friskt
Mitt barn har en kronisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning
Övriga upplysningar
Här kan du lämna övrig information till oss. Det kan vara vad som helst du tycker vi behöver veta när det gäller dig och ditt barn.

Barnets personuppgifter
Personnummer *
Förnamn*

Efternamn*

Förälders person-och kontaktuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)*
Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Mobilnummer*

E-postadress*

Notifieringar
Jag vill bli notifierad via e-post

Ort*

Uppsägning
Uppsägning
Du är inskriven i babysimskolan och därmed betalningsskyldig till dess du sagt upp din plats. Uppsägningen ska
göras via vår e-tjänst eller skriftligt senast sjunde lektionstillfället i det steg du deltar i. I annat fall blir du
betalningsskyldig för nästkommande steg. En bekräftelse på uppsägningen från oss krävs för att uppsägningen
ska gälla.
Återbetalning
Vid frånvaro återbetalas kursavgiften under förutsättning att ett läkarintyg lämnas. Återbetalning kommer inte
att ske i de fall vi tvingas ställa in kurstillfällen på grund av oförutsedda händelser som vi inte råder över - så
kallas force majeur.

Från och med vilket kursavsnitt vill du säga upp din plats?
Välj kursavsnitt i listan nedan.
Steg
Steg
Steg
Steg

2
3
4
5

Barnets personuppgifter
Personnummer *
Förnamn*

Efternamn*

Förälders person-och kontaktuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)*
Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Mobilnummer*

E-postadress*

Ort*

Följande uppgifter är friviliga men av stort värde för oss.
Varför har ni valt att sluta simma hos oss?

Kan ni tänka er att simma hos oss igen med eventuella syskon?

Har babysimmet varit tillfredställande för er?

Övriga synpunkter:

Välkommen tillbaka!

