
Delta på svømmekurs hos oss i Skjetten 
Svømming! 

 

Hva får du ved å delta på kurs? 
- Blir en del av den mest attraktive idrettsklubben på Nedre Romerike! 
- Dyktige instruktører: Alle våre trenere og instruktører har relevant teoretisk 

utdanning, dokumentert realkompetanse og et reelt tilbud om videreutvikling. De har 
hjerte for klubben og utøverne. 

- Personlig oppfølging: Få kursdeltakere pr instruktør 
- Tilpasset opplæring: vi har tilbud som passer for alle. Når du har klart alle 

øvelsene til kurset blir du flyttet videre til neste kursnivå.  
 
Betingelser for kontinuerlige kurs 
• Vi finner plass til deg, og tilbyr plass til nye barn og ungdom en gang i måneden - 

eventuelt fra venteliste. 
• 20 % søskenmoderasjon for barn nummer 2. 
• Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær – 

for eksempel brudd i armen. 
• Totalprisen for et helt år er delt på antall måneder med kursaktivitet. Prisen pr 

måned er lik uansett antall kursganger pr måned. 
• Ingen kursdager tas igjen  
• 14 dagers angrefrist ved første påmelding. 
•  Frist for utmelding: 10. hver måned. Utmelding gjøres på e-post til 

svomming1@ssk.no. (Presiser om utmeldingen gjelder fra dags dato eller om 
dere ønsker å delta ut måneden dere har betalt for.) 

• Faktura sendes på e-post ca den 15. hver måned med betalingsfrist 12 dager. 
 
Priser: 
Hval til pingvin : 460,- per mnd. 
Selunge og Sel : 480,- per måned 
Delfin og Hai to ganger i uke: 820,- pr mnd. 
Delfin og Hai en gang i uka: 480,- per mnd. 
  
Medlemskontingent: 
200,- per kalenderår 
  
Hvem må betale medlemskontingenten? 
Alle som skal delta på kurs i regi av SSK Skjetten Svømming må ha betalt 
kontingenten til klubben. Dette er lovbestemt, og det er viktig i forhold til f.eks. 
forsikring v/skade.  
 
Velkommen på kurs! 
 
Med vennlig svømmehilsen 
SSK Skjetten Svømming 

mailto:svomming1@ssk.no

