
	

R e g l e r 	 f o r 	 s v ø m m e s k o l e n : 	

Asker Svømmeklubb har som målsetning å øke trivsel og trygghet i vann blant befolkningen i vår 

region. Vi ønsker at barn, ungdom og voksne skal bli trygg, selvstendig og glad i vann, samt lære 

å svømme. Vi prioriterer derfor sikkerhet og trivsel høyt. 

Som deltaker eller forelder til deltaker på vår svømmeskole, er det fint at du setter deg inn i disse 

punktene: 

• Påmelding skjer gjennom: www.tryggivann.no. Det er viktig at personopplysninger og 

kontaktinformasjon er oppdatert på denne siden. 

• Faktura for bekreftet plass vil bli sendt til oppgitt epostadresse på tryggivann. Denne må 

betales innen fristen. Hvis fakturaen ikke blir betalt etter purring og kurset er startet går 

den til inkasso, det vil da påløpe lovbestemt purre- og inkassogebyr. Er treningen enda 

ikke begynt blir plassen frigitt og går da til første på venteliste. 

• Avbestilling senere enn en uke før start blir belastet med kr. 500.	Utmelding skal skje før 

den 15. hver måned. Utmelding gjøres på epost til: kurs@askersvom.no (påbegynt måned 

må betales for). 

• Vi har dessverre ikke anledning å erstatte tapte dager som skyldes feil ved 

svømmeanlegget eller fravær av årsaker som skyldes deltakers forhold, unntatt dersom 

fravær dokumenteres ved legeattest. 

• Foreldre med deltakere på Landøya bad kan være tilstede og se sine barn trene 1. dag hver 

måned. Det er satt en begrensning på 1 foresatt disse dagene. De resterende dagene ønsker 

vi ingen foreldre ved bassengområdet. Opphold må skje ved resepsjonen. 

• På Risenga skal foreldre sitte på tribunen eller ute i resepsjonen mens barna har trening. 

• For deltakerne er bruken av bassenget begrenset til aktivitetene relatert til treningen. For å 

benytte bassenget utover dette av deltaker eller følgepersonell må det løses billett. 

• Vi ønsker ingen forstyrrelser under trening. Om det er noe spesielt som ønskes oppklart 

eller diskutert, ber vi foreldre ta kontakt med svømmeskoleansvarlig, eller med instruktør 

etter treningens slutt. 

• Videre må alle deltakere, foreldre og svømmere sette seg inn i de regler som gjelder for 

Risenga svømmehall og Landøya bad. 

	


