
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Børnesvømning i Vestbad 

 
------ Før første undervisning ------ 

Henvend dig i receptionen før din første undervisning - Her laver vi ét chiparmbånd, som gælder for dig og dit barn. Chiparmbåndet bruges ved ind-/udgang til 

svømmehallen og til skabet i omklædningen. Du betaler et depositum for chiparmbåndet, som refunderes, når du aflevere armbåndet igen. 

 

Du kan afhente chiparmbånd, så snart, at du har købt og booket plads, samt modtaget en ”Kvittering” pr. mail for dit køb i bookingsystemet. 

 

Vi opfordre til, at du afhenter armbåndet i god tid før første undervisning, for at undgå kø. Hvis du allerede har et armbånd kan dette omkodes. 

 

------  Når du skal til babysvømning ------ 

Du og dit barn har adgang til omklædningen 30 minutter inden holdstart. Armbåndet giver kun adgang til børnesvømning, det er derfor ikke tilladt at benytte sig af 

de andre bassiner eller faciliteter i svømmehallen før eller efter undervisningen. 

 

Din plads på holdet giver adgang til 1 barn og 1 voksen, begge er i vandet under undervisningen, det er derfor vigtigt at I inden undervisningen benytter vores 

badefaciliteter. Sørg for, at du og dit barn vasker både hår og krop grundigt, inden I skifter til badetøj. Fjerne smykker, ure mv. 

 

Ønsker venner/familie at overvære undervisningen eller hjælpe i omklædningen, kræver dette køb af en dagsbillet til svømmehallen til 50 kr. 

 

------ Badeble + Blebadebuks ------ 

Hvis dit barn bruger ble, skal barnet både benytte badeble og neopren blebadebuks, som skal sidde helt tæt omkring lår og mave, samt dække hele badebleen, så 

ingen kanter af badebleen er synlig, gælder også, når blebadebuks er våd. Bruger barnet ikke længere ble kan neopren badebuksen fortsat anbefales at bruge alene 

uden badeble under. 

Dette er for så vidt muligt at begrænse omfanget af eventuelt fækalt uheld. 

Vi anbefaler neopren blebadebuksen ”Happy Nappy” eller ”Happy Jammers” fra ”Splash About”, som kan købes til en skarp pris i Vestbads reception 

 

------ Det lille varmtvandsbassin ------ 

Hvis undervisningen foregår i det lille varmtvandsbassinet, skal du gå til højre i svømmehallen, ned forbi rutsjebanen og helt ned til hjørnet, her finder du et separat 

rum med det lille varmtvandsbassin. Bassinet er ca. 34 grader varmt og 120 cm dybt. Der er trapper ned i bassinet. 

 

------ Det store varmtvandsbassin ------ 

Hvis undervisningen foregår i det store varmtvandsbassinet, skal du gå mod den gule murstensvæg i forlængelse af 25 meter bassinet. Bassinet er ca. 34 grader 

varmt og 120-150 cm dybt. 

Der er trapper og rampe ned i bassinet. 

 

------ Gode råd til opstart ------ 

• Husk badetøj til dig + dit barn (Happy Nappy/Neupren blebadebuks og badeble til dit barn, hvis han/hun bruger ble) 

• Medbring gerne ekstra håndklæder til både før og efter børnesvømningen 

• Stop mens legen er god. Respektér, når dit barn har fået nok 

 

------ Det med småt ------ 

Når betaling for bookingen af børnesvøm er gennemført er der ingen fortrydelsesret eller tilbagebetaling. 

Undervisning, som aflyses grundet fækale uheld refunderes ikke. 

 

 

Vi glæder os til at se jer. 

 

 

Med venlig hilsen 
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