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Aanmeldingsformulier Bloklessen Leszwemmen
Gegevens deelnemer:
Naam:
Roepnaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:

j/m:
Geboortedatum:
Aanmeldingsdatum:

Bloklestijden:
O
O

○

Woensdag
Vrijdag

Inschrijfgeld:

14:00 uur – 16:30 uur
12:45 uur – 15:15 uur

€ 11,00

De kosten voor de blokles bedragen:
O 1-malig € 769,O 2-malig € 389.O 3-malig € 264.-

Handtekening ouder/verzorger:
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Informatie leszwemmen bloklessen
Lestijden
De Trits biedt de volgende bloklessen aan:

woensdag
14.00 uur tot 16.30 uur of
vrijdag
12.45 uur tot 15.15 uur
De kosten voor het bloklespakket bedragen € 769,00 ongeacht de tijdsduur voor het behalen van het
A-diploma. De inschrijfkosten bedragen € 11,00 en vragen wij € 5,00 voor de aanschaf van de
magneetkaart. Het lesgeld kan in één keer of in termijnen, contant of met pin betaald worden.
Is uw kind na 1 uur zwemmen in de week nog niet uitgezwommen? Vindt u het ook zo vervelend om
elke week voor een uurtje naar het zwembad te komen? Dan is er goed nieuws! Naast de reguliere
zwemlessen van 1 uur in de week, bieden wij in de Trits ook bloklessen aan. Deze ietwat intensievere
vorm van zwemles is ideaal voor zwemmers die graag in een sneller tempo op willen gaan voor hun
zwemdiploma, of voor de ouders die graag de zwemlessen als een pakket in één keer willen betalen.
De bloklessers zwemmen 2 ½ uur op één dag in de week. In deze 2 ½ uur wordt er, rekening houdend
met de spanningsboog van de kinderen, een rustpauze gehouden. In deze pauze kunnen de kinderen
hun zelf meegebrachte koek en drinken nuttigen. Daarna kunnen ze even tot rust komen of lekker
spelen.
Aanmelding
U kunt zich opgeven door dit inschrijfformulier in te leveren bij de kassa. Zodra er een nieuw groepje
start en hij of zij bovenaan de wachtlijst staat, neemt de receptioniste van de Trits telefonisch of via
de mail contact met u op. Er zal dan een startdatum worden afgesproken.
Eerste les
Aangezien 2 ½ uur zwemmen voor de allerkleinsten soms wat zwaarder valt dan van tevoren gedacht
werd, wordt er bij ons de eerste les proef gezwommen. In deze eerste les wordt er gekeken of het
kind het intensievere bloklesniveau aan kan. We letten daarbij op de kracht, het concentratie- en
motorisch vermogen van het kind. Krijgt u na afloop een positief advies? Dan kunt u na de les de
leskaart tegen betaling afhalen. Krijgt u een negatief advies? Dan worden er enkele alternatieven met
u besproken, zodat u er verzekerd van bent dat uw kind de juiste zwemles aangeboden krijgt.

Wat moet ik meenemen?
Uiteraard de zwemkleding! Daarnaast is het ook fijn om een handdoek en een badjas mee te nemen.
Tevens voor de pauze een hapje en een drankje. Verder rest ons niks anders dan u en uw kind een
hele fijne zwemtijd toe te wensen!
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