Til foreldre med barn i 3. klasse i Kristiansand kommune
I samarbeid med Kristiansand kommune, vil Aquarama Bad i 2019 fortsette
suksessprosjektet Svømmeglede!
Bakgrunn:
Utgangspunktet for prosjektet var Utdanningsdirektoratets reviderte kompetansemål innen
svømmeopplæring som trådte i kraft høsten 2015. Undersøkelser viste at 50% av landets 10åringer ikke er trygge i vann og svømmedyktige, og dette er det i alles interesse å gjøre noe
med. Prosjektet vårt kommer som et tillegg til kommunens skolesvømming, og tanken er å gi
barna muligheten til å vedlikeholde det de har lært samt få mengdetrening i vann. Forskning
påviser dessuten at regelmessig aktivitet fra tidlig alder skaper gode vaner og forebygger
livsstilssykdommer senere i livet.
Prosjektets innehold:
• Gratis 12 mnd. medlemskap i AQ Bad til alle 3. klassinger i Kristiansand kommune.
• Svømmekurs (utover skolesvømming): oppstart uke 4
• Svært rabatterte klippekort til foreldre/foresatte som gjelder alle dager
Praktisk gjennomføring:
• Når starter dette?
Barna kan hente sitt adgangsbånd lørdag 5 og søndag 6 januar 2019.
Se mer info på www.aquarama.no/svommeglede ”Den Store Svømmegledehelgen”.
• Hva gjør vi når vi ønsker å ta barnets medlemskap i bruk?
Dere henvender dere i resepsjonen/vestibylen i AQ Bad 5-6. januar 2019 og oppgir
barnets navn og skole. Da vil dere få utdelt et adgangsbånd til 3. klassingen. Han/hun får
tilgang til AQ Bad alle dager i åpningstiden t.o.m. 31.12.2019.
• Hva gjør vi når vi voksne skal bade sammen med barnet?
• Da kjøper dere” Foreldrekortet”. Dere kan velge mellom 10 og 25 klipp, og klippekortet
er gyldig alle dager (hverdager, helg, ferier). (en foresatt pr barn)
• Hva koster «foreldrekortet»?
10 klipp koster kr 1000,- og 25 klipp kr 2000,- + 149,- etablering
• Hvem kan være med barnet i bade- og svømmeanlegget?
En foresatt per barn må følge og bade med barnet. Det er ikke personlig, men foresatte i
følge med barnet må kjøpe et eget adgangsbånd (kr 149,-) som knyttes opp mot
klippekortet.
• Hvordan melder vi oss på svømmekurset?
Følg med på prosjektets hjemmeside, aquarama.no/svommeglede. Der finner du link til
påmelding i forkant av hvert kurs.
• Første svømmekurs starter i uke 4 2019
• Meld dere også inn i gruppen «Aquarama svømmeglede» på Facebook for å bli
oppdatert og for å kunne stille div spørsmål
Velkommen til et aktivt år i Aquarama Bad!
Mvh Unni Mesel
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