Nyhetsbrev från
Vattenbubblan
Glad sommar!
Erbjudande Hajfena 275 kr
Sommarvärmen är här och årets sommarkurs är i full gång.
Nu är alla vårens kurser avslutade Vi vill tacka er för härliga kurser tillsammans.
Nästa kurs börjar v.35 och vi hoppas att vi ses till hösten.
Om man simmat med oss under våren,
så är man automatiskt anmäld till nästa kurs
(Undantag sommarkursen som är fristående).
Önskar man avanmäla sig till kursstarten v.35,
så gör man det innan midsommar, i följande länk:

(Ordinariepris 325 kr)
I samband med sommarens sol och bad
önskar vi ge er ett bra erbjudande på
våra fina hajfenor. Hajfenan hjälper
barnen att hamna i ett bra simläge. Erbjudandet gäller till
och med den sista Juni
Hajfenorna hittar ni i vår
webbshop
https://vattenbubblan.se/hem/
webbshop.html#!/simredskap/products/
hajfenor

https://vattenbubblan.se/hem/simskola/avanmälan.html

Vi önskar alla våra kunder en härlig sommar med mycket sol och bad!

Bad– och batvett

Bemanning på kontoret
Under sommaren kommer kontoret att
vara bemannat dagtid, dock inte med
full bemanning. Därmed kan det påverka hur snabbt vi kan svara på era
mail och samtal. Hör av er till oss vid
frågor och funderingar, så återkommer
vi så snart vi kan.

Vi skulle vilja skicka med er några tips och råd inför sommarens bad och båt.

Kundundersökning
•
•
•
•

Föregå med ett gott exempel för alla barn och vuxna genom att alltid använda flytväst, gärna räddningsväst.
Var gärna uppmärksam, samt uppmärksamma andra på vart närmsta livboj
finns om ni vistas vid en sjö.
Tänk på att simma längs med stranden, för att hålla riktning, men också för
att vara på ett och samma djup för att vara säker på att du orkar.
Om olyckan skulle vara framme och du behöver hjälpa, se alltid till att ha
något mellan dig och den nödställde.
Simma Lugnt!

Vi skulle bli väldigt glada om ni ville
hjälpa oss att bli bättre, genom att svara
på vår kundundersökning.
https://sv.surveymonkey.com/r/QQ8PVVF

Redo för sommaren?
I vår webbshop hittar ni allt ni behöver
inför sommarens sol och bad.
Alltifrån simfötter till skruttenringar och
simglasögon och dykleksaker.
Besök oss gärna!
https://vattenbubblan.se/webbshop.html

Kom ihag att folja oss i sociala medier
Ni hittar oss på Facebook
och Instagram
Följ oss gärna och kom ihåg att tagga oss i era bilder med :
#vattenbubblansimskola
#vattenbubblan
Här kan ni ta del av erbjudanden , men också viktig information som rör vår
Verksamhet.

TELEFON
0702 70 77 36
E-POST
info@vattenbubblan.se
FACEBOOK
www.facebook.com/vattenbubblan
INSTAGRAM
Vattenbubblan_simskola
HEMSIDA
www.vattenbubblan.se

