Nyhetsbrev från
Vattenbubblan
Varmt valkomna!
Erbjudande
Varmt välkomna till den nya kursen som pågår
i Borås, Fristad och Svenljunga.
I Skene startar en ny kurs v.13.
I Borås och Fristad är det uppehåll v.13 med undantag torsdag, där vi simmar som
vanligt och har uppehåll v.14 istället på grund av ombyggnation.
Söndag den 31/3 v.13, håller vi i en ersättningslektion för söndags–
och fristadssimmarna på rehabbadet i Borås, för den inställda lektionen under förra
kursen.
Anmälan krävs för att delta.

Vi ger er nu ett fantastiskt erbjudande
på våra populära förvaringspåsar för
bara 95 kr.
De är helt vattentäta
och ekologiska.
Finns i olika färger
och mönster.
Perfekt för förvaring
av blöta badkläder eller tvål och
schampo eller varför inte som necessär.
Ordinarie pris 120kr
Erbjudandet gäller till 31/3

Vi har ingen verksamhet följande dagar under påskveckan: 18/4-22/4

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:
•Rehabbadet i Borås
•Asklandabadet i Fristad
•Mogahallen i Svenljunga
Vid intresse, maila oss gärna, så berättar vi mer om upplägg, dagar och tider.
info@vattenbubblan.se
Då intensivkurserna varit mycket populära tidigare år så är det ”FÖSRT TILL KVARN
SOM GÄLLER” (vi har begränsat antal platser)

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.
Vid förfrågan ange ditt namn, barnets
namn, samt vilken tid, dag och bassäng
som ni vanligtvis simmar i.
Anmälan till återbad har först gått
igenom, då man fått en bekräftelse.

Är du poolklar?
Tvätta dig ordentligt med tvål och
schampo före badet så hjälper du till att
hålla bassängen fräsch. Dessutom slipper du lukten av klor på din kropp och i
håret efter badet.

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

