Beste KZK’ers,
We naderen met rasse schreden het einde van het seizoen, voor de enen al wat sneller dan de anderen.
Wil hier onder de momenten vinden waarop het seizoen voor jouw groep eindigt, alsook de manier om jouw toegangskaart
van Lago te retourneren!
1/ Zwemschool (Zeesterren en Zeepaardjes), Zwemclub (Vissen, Karpers en Dolfijnen)
De laatste lessen/trainingen zullen doorgaan op donderdag 27 juni 2019.
Dat betekent dat er geen lessen/trainingen meer zijn op vrijdag 28 juni 2019!
Vanaf vrijdag 21 juni 2019 zal een verantwoordelijke van KZK aanwezig zijn in de hal van het zwembad.
Je kan na jouw laatste training jouw toegangskaart aan die persoon afgeven en krijgt jouw waarborg terugbetaald.
Indien je dit niet doet, wordt uiteraard niets terugbetaald.
Aan het begin van het volgende seizoen breng je opnieuw € 3,00 mee naar jouw eerste training.
Dan zal je daar jouw lidkaart voor je (nieuwe) trainingsgroep en nieuwe seizoen ontvangen.
We wensen jullie nu reeds een prachtige zomervakantie toe! Start van het nieuwe seizoen vanaf 2 september 2019!
2/ Competitiezwemmers zonder zomerkampioenschappen
Ook voor jullie eindigt het seizoen op donderdag 27 juni.
Zelfde regeling als bij de zwemschool en de zwemclub: kaart ingeven na jouw laatste training, je ontvangt € 3,00.
Volgend seizoen breng je bij jouw eerste training opnieuw € 3,00 mee voor je nieuwe seizoenskaart.
Ook voor jullie een pracht van een zomervakantie toegewenst!
3/ Competitiezwemmers met zomerkampioenschappen
Jullie geven jullie toegangskaart op jullie laatste trainingsdag af, ofwel aan de trainer ofwel aan een verantwoordelijke van de
club.
Je krijgt ook jouw waarborg terug in ruil voor die toegangskaart.
Aan het begin van het volgende seizoen breng je opnieuw € 3,00 mee voor de kaart van het seizoen 2019 – 2020.
Wij wensen jullie allereerst veel succes toe in de komende zomerkampioenschappen!
Vervolgens hopen we dat je ook mag genieten van een welverdiende en deugddoende vakantie!
4/ Trainers
Ook de trainers mogen hun kaart terugbezorgen, Lago maakt nieuwe aan voor het volgende seizoen.
Eindigt jouw trainingsactiviteit volgende week, dan bezorg je jouw kaart bij de verantwoordelijke in de zwembadhal.
Heb je nog wat zomerwerk voor de boeg, bezorg je kaart dan aan het einde van jouw seizoen bij het secretariaat.
Jullie krijgen geen waarborg terugbetaald, gezien KZK deze kosten heeft gesubsidieerd.
Met vriendelijke groet
Bart Dewulf
Secretariaat KZK vzw

