Welkom bij Aquarius Zwemclub Lebbeke!
Informatie zwemschool

Wat?
De zwemschool is voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij de zwemschool leer je de basisvaardigheden
van het zwemmen volgens de nieuwe leerlijn: waterwennen, leren overleven en uiteindelijk
doelmatig voortbewegen, m.a.w. het aanleren van een genormeerde zwemslag. We starten
met het aanleren van rugslag, gaan over naar crawl en sluiten af met schoolslag en een
initiatie tot vlinderslag.
De eerste groepen zwemmen in het klein bad, nadien gaan ze naar het groot bad.
Het lidgeld voor de zwemschool bedraagt € 200. Als je instapt in september betaal je € 80.
Waar?
FARYS Sportcentrum
Koning Albert I-straat 124
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Op weekdagen betaal je inkom aan een voordelig AZL-tarief, op zaterdag is de inkom gratis. Je
inkombandje ga je afhalen aan de kassa van het zwembad voor de start van de eerste les.
Hierop staat standaard enkel de gratis toegang voor zaterdag op. Vraag expliciet om AZLbeurten op te laden. De kassa is op weekdagen open tot 18u15, op zaterdag tot 12u45 en op
zondag tot 12u.
Ouders kunnen een omkleedpas aankopen. Hiermee kan je maximum 15 minuten binnen.
Zwemmers kunnen 15min op voorhand binnen.

Je kiest zelf of je omkleedt in een gemeenschappelijke of individuele kleedcabine. Gelieve geen
waardevolle voorwerpen in een gemeenschappelijke kleedcabine te laten liggen, gebruik
hiervoor een locker. AZL is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
Wat heb je nodig?

Een zwembril is pas toegelaten vanaf de Zeehondjes.

De clubregels

Je komt op tijd = minimum 15 minuten voor de start van de les.
De kinderen wachten in de kleedkamer tot de lesgever er is. Je kan het
zwembad binnen vanaf 30 minuten voor de les.

Je gaat naar de kleedkamer. Klop op de deur als je binnengaat.

Kledij en schoenen moeten in een kastje. Dit doe je op slot met je bandje
en geen code.
Neem geen schoenen mee naar het zwembad.

Mama of papa mag mee om te helpen bij het omkleden.

Een badmuts is verplicht. Iedereen krijgt een badmuts van de club. Bij
schade of verlies betaal je €2 voor een nieuwe.

Na de les kan je douchen. Doe dat snel! Er zijn veel kinderen.

We eten niet en drinken enkel water in het zwembad.

We houden van alle talen. In onze club spreken we Nederlands, dat is
onze clubtaal.

Wij houden van vriendschap en respect (voor de anderen, de
infrastructuur, het materiaal…)

Toegangsbandje
Toegangsbandjes worden aangekocht voor €5, hierop geldt geen waarborg. Tijdens lesuren
van AZL kom je binnen aan een voordelig tarief:
Tot en met 11 jaar
• 10 beurten: € 7
• 25 beurten: € 17,50
• 55 beurten: € 38, 50
Vanaf 12 jaar
• 10 beurten: € 10
• 25 beurten: € 23
• 55 beurten: € 45

15 minuten voor aanvang van je les of training kun je met dit verminderd tarief binnen. Bij een
vergeten abonnement wordt € 2,50 aangerekend aan de selfservice kiosk of kassa.
Opgelet: indien je te vroeg binnen gaat, zal er automatisch een gewone (duurdere) beurt
aangerekend worden of wordt de toegang geweigerd indien er geen gewone beurten op je
bandje staan.

Tijdens het binnengaan én verlaten van het zwembad zie je het aantal resterende beurten op
het scherm verschijnen. Denk eraan om je toegangsbandje tijdig bij te laden. Dit kan na het
aanmaken aan de kassa, via de selfservice kiosk en ook online op: www.lebbeke.be (klik op
‘webwinkel vrijetijdsdiensten’ en volg daarna de instructies).
De beurten zijn 1 jaar geldig en zijn niet geldig buiten de lesuren van AZL. Bij verlies of
beschadiging van het toegangsbandje vraag je best hulp aan de kassa.
Nog vragen? Contacteer de zwemschoolcoördinator via zwemschool@aquariuslebbeke.be.

Veel plezier bij AZL!

