
	  

	  

	  
	  
	  

Uimaseura	  Aquila	  järjestää	  syksyn	  
EasySwim-‐uimakoulut	  Uimala	  Katariinassa	  
Kotkassa	  -‐	  ilmoittautuminen	  käynnistyy	  
16.7.2015	  	  
	  
HUOM.	  Kaikki	  EasySwim-‐uimakouluihin	  liittyvät	  kysymykset	  ja	  
avunpyynnöt	  vain	  sähköpostitse	  ja	  osoitteeseen	  
toiminnanjohtaja@uimaseura-‐aquila.fi.	  	  
Näin	  varmistat	  mahdollisimman	  nopean	  vastauksen	  sekä	  avunsaannin.	  
	  
Ennen	  ilmoittautumista	  tutustu	  huolellisesti	  alla	  oleviin	  ohjeisiin	  
	  
	  
Opi	  uimaan	  uudella	  tavalla	  
	  
Kotkassa	  aloitettiin	  EasySwim	  -‐kurssit	  tammikuussa	  2015	  -‐	  saamamme	  palautteen	  mukaan	  
ensimmäisen	  kurssin	  uimarit	  ovat	  rohkaistuneet	  toimimaan	  vedessä	  ja	  moni	  arkakin	  lapsi	  
oppi	  uimaan	  ilman	  apuvälineitä.	  
	  
Mitä	  on	  EasySwim?	  
	  
EasySwim	  avaa	  lapsille	  ovet	  huikeiden	  uintikokemusten	  maailmaan.	  Oppituntien	  kulmakivinä	  
ovat	  aina	  hauskuus	  ja	  turvallisuus.	  EasySwim	  tekee	  uinninopettelusta	  hauskempaa	  ja	  
helpompaa	  jokaiselle	  lapselle!	  
	  
Elinikäinen	  turvallisuuden	  tunne	  ja	  hauskuus	  vedessä!	  
	  
EasySwimin	  avulla	  jokainen	  voi	  nauttia	  vedessä	  olemisesta.	  Metodin	  kulmakivet	  ovat	  
hauskuus	  ja	  turvallisuus.	  Tämän	  mahdollistaa	  uusi	  innovatiivinen	  opetustapa	  ja	  siihen	  
yhdistetyt	  kekseliäät	  apuvälineet.	  Kelluttava	  puku	  antaa	  lapsille	  mahdollisuuden	  kokea	  vesi	  
miellyttävänä	  seikkailuna	  ja	  edetä	  oppimisessa	  omaan	  tahtiinsa.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
Kurssin	  hinta	  on	  190	  e.	  Lisäksi	  lapsi	  tarvitsee	  EasySwimin	  
kelluttavan	  puvun,	  jonka	  hinta	  on	  50	  e.	  Puvut	  sovitetaan	  ja	  
tilataan	  keskitetysti	  uimaseuran	  toimesta.	  Sovituspäivä	  ja	  
aloitusinfo	  järjestetään	  Kotkan	  Uimala	  Katariinassa	  1.8.2015	  klo	  
17.00.	  
	  
ILMOITTAUTUMINEN	  
	  
Käytämme	  sähköistä	  ilmoittautumisjärjestelmää	  .	  Myös	  laskutus	  tapahtuu	  
ilmoittautumisjärjestelmän	  kautta.	  	  
Linkki	  ilmoittautumisiin	  https://uimaseura-‐aquila.myclub.fi.	  Löydät	  linkin	  EasySwim-‐
uimakouluihin	  myös	  Uimaseura	  Aquilan	  nettisivuilta	  uimakoulujen	  alta.	  
	  
Pikaohjeet:	  
	  
1.	  Rekisteröidy	  etukäteen	  ennen	  ilmoittautumista.	  Täytä	  tiedot	  huolellisesti	  ja	  kerro	  
lisätiedoissa	  mahdolliset	  oppimiseen	  vaikuttavat	  tekijät	  sekä	  terveyteen	  liittyvät	  seikat,	  jotka	  
ohjaajan	  tulisi	  tietää.	  
	  
2.	  Valitse	  sopiva	  kurssi.	  Aloitusryhmä	  soveltuu	  uusille	  uimareille,	  jatkoryhmä	  jo	  
aloituskurssin	  käyneille.	  Ohjaajan	  kanssa	  on	  hyvä	  varmistaa	  siirtyminen	  jatkokurssille,	  jos	  
olet	  epävarma	  asiasta.	  Ole	  huolellinen	  valitessasi	  kurssia,	  ilmoittautuminen	  on	  sitova.	  	  
	  
4.	  Maksu	  suoritetaan	  laskulla	  ilmoittautumisen	  jälkeen.	  Saat	  laskun	  sähköpostiisi,	  kun	  myös	  
pukuvalinta	  on	  selvä.	  Jatkokurssilaiset	  käyttävät	  vanhaa	  EasySwim-‐pukuaan,	  mikäli	  se	  on	  
edelleen	  sopiva.	  Uimaseura	  pyrkii	  hankkimaan	  varastoon	  käytettyjä	  pukuja,	  joiden	  
hankintahinta	  on	  edullisempi.	  
	  
MAKSUT	  JA	  PERUUTUSEHDOT	  
	  
EasySwim-‐kurssihinta	  on	  190	  euroa	  kaudelta.	  	  	  
Lyhyitä	  poissaoloja	  ei	  tarvitse	  ilmoittaa,	  eikä	  niitä	  hyvitetä.	  Jos	  kurssi	  peruuntuu	  tai	  keskeytyy	  
kokonaan	  sairauden	  takia,	  hyvitetään	  käyttämättä	  jääneet	  opetuskerrat	  (lääkärintodistus	  
esitettävä).	  Voit	  peruuttaa	  kurssin	  veloituksetta	  viikkoa	  ennen	  kurssin	  alkua,	  maksu	  
palautetaan	  tällöin	  vähennettynä	  5	  euron	  kulumaksulla.	  Peruuttamaton	  kurssi	  laskutetaan	  
kokonaan.	  Peruutus	  vain	  sähköpostilla	  toiminnanjohtaja@uimaseura-‐aquila.fi.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

	  
	  
	  
	  
KOKO	  KURSSIN	  PERUUNTUMINEN	  
	  
Jos	  kurssia	  ei	  syystä	  tai	  toisesta	  järjestetä,	  niin	  ilmoittautuneille	  ilmoitetaan	  siitä	  
sähköpostitse	  ennen	  kurssin	  alkamispäivää	  ja	  rahat	  palautetaan.	  
	  
OHJEET	  EASYSWIM-‐UIMAKOULUUN	  
	  
Uimakoulukurssit	  sisältävät	  15	  opetuskertaa.	  Uimakoulu	  alkaa	  nimenhuudosta	  uimahallin	  
aulassa	  ja	  päättyy,	  kun	  lapset	  palautetaan	  samaan	  paikkaan.	  Huoltajan	  on	  silloin	  ehdottomasti	  
oltava	  paikalla.	  Uimaopettajan	  apuna	  on	  avustaja,	  joka	  huolehtii	  lapsista	  puku-‐	  ja	  
peseytymistiloissa.	  Uimakoululainen	  tarvitsee	  uima-‐asun	  ja	  pyyhkeen	  -‐	  halutessaan	  voi	  
käyttää	  uimalakkia	  ja	  -‐laseja.	  Ensimmäisellä	  opetuskerralla	  uimahallin	  aulaan	  on	  saavuttava	  
15	  minuuttia	  ennen	  uimakoulun	  alkua.	  Tarvittaessa	  saat	  lisätietoja	  sähköpostilla	  
toiminnajohtaja@uimaseura-‐aquila.fi.	  	  
	  
	  
	  

TERVETULOA	  MUKAAN	  !	  
	  


