
Tule mukaan uinnin starttiryhmään! 
 

Tule mukaan uimariksi ensimmäiseen valmennusryhmään eli starttiryhmään. Ryhmä on helppo tapa saada uinnista hauska harrastus.               
Harjoituksissa liikutaan monipuolisesti vedessä ja maalla sekä opetellaan lajitekniikoita. Lisäksi ryhmässä harjoittelu valmistaa lasta              
kilpailemiseen tulevaisuudessa. Harjoittelussa korostetaan liikunnasta nauttimista ja urheilijaksi kasvamista.  

Vanders aloittaa uuden starttiryhmän lokakuussa! 

Vanders aloittaa uuden starttiryhmän lokakuussa 2017! Ryhmä harjoittelee kahdesti viikossa, torstaisin 16.15-17.15 Martinlaakson             
Uimahallissa ja lauantaisin 8.00-9.00 Myyrmäen Uimahallissa. Lisäksi ryhmälle järjestetään oheisharjoituksia myöhemmin ilmoitettavan            
aikataulun mukaisesti. Ryhmän ensimmäiset harjoitukset ovat 19.10.2017 Martinlaakson hallissa. Ryhmään valittujen uimarien            
vanhemmille järjestetään ennen ensimmäistä kertaa infotilaisuus ryhmän ja seuran käytännöistä. 

Ryhmään haetaan uimareita avoimilla testitilaisuuksilla, jossa kartoitetaan uimarien sopivuus starttiryhmään. Testitilaisuudet pidetään            
Myyrmäen uimahallissa lauantaina 7.10 (1. ryhmä 12.30, 2. ryhmä 13.15, 3. ryhmä 14.00) ja sunnuntaina 8.10 (1. ryhmä 11.00, 2. ryhmä                     
11.45, 3. ryhmä 12.30). Jokaiseen ryhmään on yhteensä kuusi paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Testiuintiin on varattu aikaa 30minuuttia ryhmää kohden ja testissä käydään läpi vesi- ja yleistaitavuuteen liittyviä testejä. Testitilaisuuteen                 
tarvit varusteiksi uima-asun ja uimalasit. Tilaisuus alkaa ilmoitettuna ajankohtana uima-altaalla, joten pitäkää huoli että saavutte paikalle                
ajoissa. Testiin tulevien pitää maksaa uimahallin sisäänpääsymaksu. 

Kenelle testiuinti on tarkoitettu? 
Testiuinti on suunnattu vähintään vesiralli2 -kurssin suorittaneille tai vastaavat taidot omaaville (voimme ottaa testiin myös vesiralli1                
-kurssin suorittaneita, mikäli uintitaidot ovat erittäin edistyneitä!). Suositusikä starttiryhmiin on 7-9 -vuotta, mutta mikäli paikkoja ryhmiin                
jää vapaaksi, tarjoamme niitä myös vanhemmille uimareille. Mikäli uimari osoittautuu erittäin eteväksi, voimme suositella hänelle myös                
edistyneempää starttiryhmää tai rollo-ryhmää. Annamme kaikille testiin osallistuneille uimareille suosituksen jatkosta sunnuntai-iltaan            
mennessä, jolloin kursseille suosituilla on mahdollisuus ilmoittautua seuraaville kursseille! 

Mitä maksaa? 

Loppusyksyltä tämän Starttiryhmän hinta on 99€. Kevätkaudelta ryhmältä peritään normaali maksu, jonka seuran hallitus vahvistaa ennen                
kauden alkua. Lisäksi uimarien tulee maksaa uimahallin sisäänpääsymaksu tai lunastaa kilpailulisenssi, jonka lunastaneet saavat halliin               
uimahalliin vapaakortin, jota näyttämällä halliin pääsee sisälle. Lisenssin lunastaneet voivat myös osallistua virallisiin kilpailuihin. Mutta               
lisenssin lunastaminen ei ole välttämätöntä, mutta tällöin suosittelemme, että hankitte kassalta 10-kerran uintikortin, jolla sisäänpääsy on                
hieman edullisempaa. 

Tutustu ilmaiseksi 
Starttiryhmän toimintaan voi tutustua ilman sitoutumista kahden viikon ajan maksamalla pelkän uimahallin sisäänpääsymaksun             
harjoitukseen tullessa. Tutustumisen aikana voitte tehdä päätöksen uintiharrastuksen jatkamisesta. 

Ilmoittautuminen testiuintiin 
Sähköpostilla osoitteeseen olli@vanders.fi. Ilmoittautumiseen lapsen nimi, ikä ja lyhyt kuvaus uintitaustasta (esim. suoritetut kurssit).              
Lisäksi tarpeellista tietoa on huoltajan yhteystiedot (sähköposti ja puhelinnumerot) sekä mahdolliset toiveet testin ajankohdaksi!              
Ilmoittautumiset kuitataan viimeistään tiistaina 3.10! 

 

Tule mukaan ihmeellisen hyvään 
toimintaan! 


