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Välkommen till Storsjöbadets simskola

Vad kul att ni valde att gå i vår intensivsimskola! Vi har olika grupper med olika förutsättningar och mål. Vi 
går efter SLS, Svenska livräddningssällskapet kunskapsstege och då kommer vi lära oss vattenvana som är 
trygghet, simteknik och livräddning. 

Intensivkursen vecka 44 är 5x45 min, måndag – fredag och kostar 800:-. En depositionsavgift på 120:- per 
barn i simskola (för entréarmband), betalas första gången på simskolan i receptionen. Detta armband 
tilldelas er för att ni ska slippa köa och börjar gälla en halvtimme innan och efter simskolan. Vid förlust tar 
vi ut en ny deposition för armbandet. Vill Ni bada före/efter simskolan går det bra vid betalande vuxen.

Små regler och tips:
• Simskoleavgiften avser endast simskola
• Vuxna får titta på första och sista gången, de andra lektionerna får man sitta utanför                                

undervisningsbassängen
• Kom i god tid till lektionen
• Har du gått på simskola tidigare ta med simskolans kunskapsbevis första gången så vi kan fortsätta fylla 

i vilka märken ni tagit
• Vi erbjuder gratis bad för eleven under simskoleomgången vid betalande vuxen

Maneten: 4 år fyllda. Inga förkunskaper
Pirayan: 4 år fyllda. Barnet ska ha stor vattenvana
Pirayan fortsättning: 4 år fyllda. Kunna grundtekniken för arm- och bentag till bröstsimmet och 
flyta på magen själv.
Delfinen: 4 år fyllda. Kunna ta ett par simtag och kunna flyta på mage utan flythjälp. Barnet ska ha 
stor vattenvana
Späckhuggaren: 5 år fyllda. Kunna simma ca 5 meter bröstsim och flyta på rygg utan flythjälp
Simskola: 8 - 12 år. Inga förkunskaper. Individuellt anpassad

Avbokning/förlorad lektion:
Avbokning skall ske 2 veckor före kursstart
Vid avbruten kurs sker ingen återbetalning
Förlorad lektion kompenseras ej

Vi förbehåller oss rätten till ändring av datum och tid vid behov. Har ni några funderingar? 
Mejla oss gärna på simskola.storsjobadet@ostersund.se

Välkomna önskar simlärarna!


