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Välkommen till SSS Parasim VT 23 
 

 

UPPSTART  

Kursen sträcker sig från v 2-18 med undantag för v 9 och 15 då det är lov. 

 

TRÄNINGSTIDER 

 

Simskolan 

Simning kl. 17.00-18.00 (samling 16.50) 

Utrustning: badbyxa/baddräkt, simglasögon, vattenflaska och badmössa om du har långt hår. 

Glöm inte hänglås till skåpen! 

 

Träning 1 

Söndag kl. 16.00 – 18.00 

Landträning kl. 16.00-16.40 

Simning kl. 17.00-18.00 

Utrustning: T-shirt, shorts, gympaskor och vattenflaska. 

Utrustning: badbyxa/baddräkt, simglasögon, vattenflaska och badmössa om du har långt hår. 

Glöm inte hänglås till skåpen! 

 

Träning 2 

Tisdagar kl. 18.30-19.30 simning 

Söndag kl. 16.00 – 18.00 

Landträning kl. 16.00-16.40 

Simning kl. 17.00-18.00 

Utrustning: T-shirt, shorts, gympaskor och vattenflaska. 

Utrustning: badbyxa/baddräkt, simglasögon, vattenflaska och badmössa om du har långt hår. 

Glöm inte hänglås till skåpen! 

 

 

 

INSTÄLLDA LEKTIONER 

Kan bli inställda tillfällen pga arrangemang i Sydpoolen. Info kommer att uppdateras så snart 

det går. 

 

 

SKÄRMFÖRBUD 

Skärmförbud råder i Sydpoolen, undantaget läktaren i tävlingsbassängen där det finns 

möjlighet att sitta och arbeta. Fotoförbud gäller i hela badet. 
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BETALNING  

Fakturan skickas via e-post. På fakturan finner Ni det OCR nummer som ska användas vid 

betalning.  

Avgiften för en termin i Simskola är 1940:- + 200:-/år i medlemsavgift.  

Avgiften för en termin i Träning 1 är 1940:- + 200:-/år i medlemsavgift.  

Avgiften för en termin i Träning 2 är 2040:- + 200:-/år i medlemsavgift.  

Om avbokning görs efter kursstart debiteras 200:- i avbokningsavgift och ytterligare 100:- per 

lektionstillfälle som passerat, detta gäller inte om du påbörjat din kurs – vi gör ej 

återbetalningar. 

 

 

INPASSERING  

Entrékort delas ut vid kursstart under vecka 2 vid fösta lektionen. Kortet måste användas vid 

varje inpassering varje vecka. Vid förlorad biljett kan en ny köpas för 50:-. Går biljetten 

sönder byts den till en ny på SSS-sportkontor utan kostnad. 
 

 

Det är ej tillåtet att bada i Sydpoolens bassänger före eller efter lektionen. 

 

Det finns tyvärr inte möjlighet att simma igen missade tillfällen. Vi kompenserar inte heller 

tillfällen som blir inställda på grund av faktorer vi inte kan styra över, till exempel 

vattenkvalitén och brister i övrig simhallsmiljö. 

 

 

KONTAKT 

Sportkontoret har telefontid mån, tis, ons och tor 14:00-15:00 på telefon 08-550 30444. Det 

går även att mejla till info@sss.se. Mer information hittar Ni på vår hemsida www.sss.se 

 

Varmt välkomna till en ny termin i Södertälje Simsällskap! 

 

http://www.sss.se/

