Aanvraag formulier privé-lesgever/lesgeefster zwemmen.
Naam:
Voornaam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
GSM:
e-mail:
geboortedatum:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ik ben een gediplomeerd lesgever en in het bezit van volgend diploma:
regent (bachelor) of licentiaat (master) lichamelijke opvoeding, initiator zwemmen (trainer C), trainer
of instructeur B zwemmen, trainer A zwemmen.
Omcirkel wat van toepassing is.
Ik ben aangesloten bij een ondernemingsbureau met volgend ondernemingsnummer.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ik wens les te geven op volgende dagen en kom ook op deze dagen. (in de gekleurde zones kan er
geen les gegeven worden)
Tijdstip

Maandag

8:00-8:30
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-10:45
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
21:00-21:30
21:30-22:00

Bad dicht

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Bad dicht
Duikers
Schoolzwemmen

Bad dicht

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

16:15
Zwemlessen S & R
Zwemlessen Sport
& Recreatie

Zwemlessen Sport & Recreatie
Plons
senioren

Zwemclub Octopus
Octopus

Bad dicht
Zwemclub
sport plus

Bad dicht
Duikers

Duikers

Tijdens de schoolvakantie kan er enkel les gegeven worden van 12:00 tot 18:00 u.

Gelieve dit formulier volledig in te vullen en met het nodige diploma terug te bezorgen aan de balie
of zwembadcoördinator minstens 7 dagen voor aanvang van de lessen.

Aanvraag datum:
………………………………………………………………………………………………………………………
Naam + voornaam:
………………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening:
………………………………………………………………………………………………………………………
Goedkeuring datum: ………………………………………………………………………………………………………………………
Zwembadbeheerder: ………………………………………………………………………………………………………………………
Bijkomende bepalingen.













Ik ben minimum 18 jaar oud.
Zowel ik als mijn deelnemer betalen inkom.
Ik ben niet gemachtigd om brevetten af te nemen van gelijk welke aard.
Voor brevetafname verwijs ik mijn deelnemer door naar de redder.
Ik voorzie in mijn eigen didactisch materiaal en gebruik in geen geval materiaal van het
zwembad of de club.
Ik geef les aan maximum 2 kinderen op hetzelfde moment.
Mijn lessen hinderen op geen enkele manier de andere zwemmers.
Ik ben verantwoordelijk voor mijn deelnemers van zodra zij zich uit de kleedcabine begeven
en zich in het nat gedeelte van het zwembad bevinden.
Wanneer ouders zich met kledij in de zwemhal bevinden maak ik hen daar attent op dat dit
niet kan. Ook niet voor afspraken te maken i.v.m. hun kind. Ouders met een badpak zijn altijd
welkom in de zwemhal, mits betaling.
Ik verwittig de ouders dat wanneer zij betalen aan de balie zij de melding maken dat het om
privé lessen gaat.
Wanneer ik voor lange periode (langer dan 1 maand) niet kan lesgeven op de aangevraagde
uren breng ik daarvan het zwembad op de hoogte (09/210 34 00).
Ik ken en leef het intern reglement na.

Bij onwaarheden of niet naleven van de overeenkomst wordt deze als nietig beschouwd.

Naam + voornaam
Handtekening
………………………………………………………………………………………………………

