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   INTERN REGLEMENT ZWEMACADEMIE AQUANIMO 

 

 

Beste  zwemvrienden, ouders en begeleiders, 

 

Wij zijn blij u te mogen verwelkomen in de Zwemacademie Aquanimo van het 

zwembadcomplex LAGO BRUGGE OLYMPIA. 

 

De Zwemacademie 

Onze Zwemacademie bestaat uit verschillende groepen voor kinderen en we 

hebben ook een afdeling volwassenen. Bij de kinderen maken we een onderscheid 

tussen volgende groepen: 

WATERGEWENNING bij de volgende groepen:                DE ZWEMSTIJL ONDERHOUDEN EN VERBETEREN bij 

- De kwalletjes    -     De walvissen  -    De barracuda’s 

- De schidpadjes    -    De orka’s  -    De roggen 

- De eendjes    -    De haaien 

ZWEMBEWEGINGEN AANLEREN bij de kikkervisjes. 

LEREN ZWEMMEN in de volgende groepen: 

- De zeepaardjes 

- De pinguïns 

- De dolfijnen 

Voor volwassenen hebben we verschillende groepslessen: 

- Start to swim    -    Aquagym en aquadance 

- Start to crawl    -    Aquafit voor senioren 

- Recreatieve zwemclub   -    Bootcamp on water 

- Zwanger zwemmen 

Kinderen en jongvolwassenen met een beperking kunnen bij ons terecht bij de groep 

krokodillen. 
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De verzekering 

 Kinderen en volwassenen uit de recreatieve zwemclub die 

lidgeld voor het volledige schooljaar betalen, zijn automatisch 

verzekerd.  Bijgevolg zijn de kinderen en volwassenen die enkel een 

abonnement nemen en/of lessenreeksen, privélessen, proeflessen en losse 

beurten volgen NIET automatisch verzekerd! Deze kunnen, indien gewenst, 

een schooljaarlijkse verzekering twv 10 euro nemen. Gelieve het formulier 

ingevuld terug te bezorgen aan Sophie (zie website). 

 In de zwemclub dient ieder lid een medisch attest in te dienen. Deze blijft 5 jaar 

geldig. 

 

Toegang tot de kleedkamers 

 Eens U in het bezit bent van een toegangsbandje kan U zich rechtstreeks naar 

de kleedkamers begeven binnen de periode van de inschrijving. 

 Waardevolle spullen dienen te worden opgeborgen in de lockers van het 

zwembad. Het bestuur van de zwemclub kan in geen enkel geval aansprakelijk 

gesteld worden ingeval van verlies of ontvreemding. 

 Verloren voorwerpen worden afgehaald aan de kassa van het zwembad.  

 

Toegang tot het zwembad 

 Bij zwemactiviteiten zonder ouderbegeleiding worden de kinderen door de 

lesgevers in de groepscabines opgehaald en teruggebracht. 

 

Materiaal Zwemacademie 

 Het materiaal van de zwemacademie mag enkel gebruikt worden tijdens de 

zwemlessen. Zwembandjes dienen teruggebracht te worden bij de lesgevers. 
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Feestdagen en afwezigheden 

 Op feestdagen gaan onze zwemlessen niet door met uitzondering van de 

zwemkampen.  

 Tijdens schoolvakanties – uitgezonderd de zomervakantie - gaan enkel de 

zwemclubtrainingen door op maandag en zaterdag. Meestal is er wel steeds de 

mogelijkheid om vakantiezwemreeksen te volgen.  

 Mits het voorleggen van een doktersattest kunnen alle lessen vergoed worden 

of tegoed gehouden worden. 

 

Portretrecht 

 Er worden soms foto’s genomen of filmpjes gemaakt tijdens de 

zwemactiviteiten. Deze dienen voor intern gebruik maar kunnen ook gebruikt 

worden op de facebook pagina, de website van LAGO BRUGGE OLYMPIA  en 

eventueel voor onze folders.  

 

Het zwembadreglement 

 Het zwembadreglement is terug te vinden op de website van het 

zwembadcomplex LAGO BRUGGE OLYMPIA. 

 Van onze zwemmers wordt verwacht dat ze het reglement van het zwembad 

nakomen niet enkel tijdens, maar ook voor en na de trainingen.  

 

We wensen jullie een zeer sportief en fijn zwemjaar toe! 

 


