Nyhetsbrev från
Vattenbubblan
Varmt valkomna!
Varmt välkomna till den nya kursen som börjat
i Skene v.5-12
Ni andra är inne på er 6:e kursvecka .
Vi håller på att planera för nästa kursstart v.10-19

Nya kursavgifter från v.10
Babysimskola/Simskola
för barn 0–4 år: 1 550kr
Simskola Fortsättning
för barn över 5 år: 1 450:-

Syskonrabatt = 200kr
Vi gör inget uppehåll för sportlovet, utan kör som vanligt.

Erbjudande 20 % rabatt

Ny pa kontoret
Julia har jobbat i Vattenbubblan sen 2015 på timmar samt haft en
75 % tjänst på Badhuset Kaskad i Skene. Nu skall Julia bara jobba hos oss på
Vattenbubblan, vilket vi är mycket glada för. Julia kommer att ha en tjänst på kontoret och skall vara verksamhetsansvarig för Skene och Svenljunga.
Ni som simmar onsdagar, fredag eller söndagar i Skene,
samt lördagar i Borås,
kommer att träffa henne i vattnet där.
Julia har många års erfarenhet av simskola,
samt att hon är en gammal simmare i botten.
Vi välkomnar Julia till mer timmar hos oss.
Emelie Roland är tjänstledig från kontoret,
men jobbar kvar i vattnet fredagar i Skene.

Intensivkurs
Veckorna innan midsommar kommer vi att köra intensivkurser.
Man simmar då två ggr i veckan i 4 veckor 4 x 2 = 8 ggr.
Intensivkurserna gäller alla kurser/åldrar om efterfrågan finns.
Vi kan erbjuda er:
•Borås på rehab badet Torsdag efter ca 15,30 samt lördag från ca 8,30 och framåt
•Fristad måndag efter ca 17,30 samt fredag från ca 16.00
•Svenljunga Måndag efter ca 15,30 samt lördag från ca 13,00
Anmälan görs på hemsidan
http://vattenbubblan.se/Babysim_Simskola/anmalan/ index.html
Då intensivkurserna varit mycket populära tidigare år så är det ”FÖSRT TILL KVARN
SOM GÄLLER” (vi har begränsat antal platser)

På våra populära
simglasögon som
barnen älskar,
då de är lätta att
ställa in. De har
stort öga, för bästa
seende under vattnet.
Erbjudandet gäller fram till måndag v.8

Återbad
Ni vet väl om att ni kan ta igen ert missade sim (gäller i första hand sjukdom)
Ni går då in på hemsidan under
”ÅTERBAD” och läser hur ni skall göra.
Återsim skall helst tas igen under
samma kursomgång, men kan sparas till
nästa kurs om det infaller i slutet av
kursen.

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

