Kausitiedote
vesipeuhu 1-4-vuotiaille
Vesipeuhu on perheen yhteinen harrastus, jossa leikin varjolla opetetaan yksilöllisesti lapselle uintiin liittyviä
harjoitteita.
Ohjaajan ja perheiden välinen kommunikointi on erityisen tärkeää ja toivomme, että vanhemmat ovat aktiivisia
osallistumaan yhteisiin leikkeihin/ harjoituksiin, sekä kyselemään avoimesti mieltä askarruttavia asioita.
Vesipeuhu toteutetaan monitoimialtaassa ja tunnin kesto on 30 minuuttia. Ryhmät järjestetään la ja su klo 11.00.
Jokaista lasta ohjataan yksilöllisesti kehityksen mukaan. Lapsen mukaan edetään ja tehdään (mikään kiire ei ole).
Tärkeintä on perheen keskeinen vuorovaikutus ja vedessä tekemisen ilo. Käytössänne on lämmin allas, paljon
erilaisia välineitä ja ohjaaja, joka kiertää perheiden luona kertomassa vinkkejä veden parissa. Ohjaaja ohjaa
vanhempia, jotka ohjaavat omaa lastaan. 30min sisältyy myös ohjattu alkuleikki. Vesipeuhu on tarkoitettu 1-4-vuotiaille
lapsille. Syyskauden uintipaikka jatkuu automaattisesti kevätkaudelle kaikilla alle 5v lapsilla. Jos lapsi täyttää
viisi (5) vuotta kesken kauden (syys-tai kevätkausi), saa perhe jatkaa meneillään olevan kauden loppuun.
Vesipeuhun osallistumismaksu 10,50€/ 1krt (yhden lapsen kanssa) tai 13,10€/ 1krt (kahden lapsen kanssa) +
vanhempien sisäänpääsymaksu uimahalliin. Kurssin kertahinta on sama koko kauden ajan, kun kurssille
ilmoittautuu kaksi (2) lasta. Kurssista laskutetaan pidetyn paikan mukaisesti ja lasku tulee postissa kotiin kauden
loputtua. Peruskauden pituus on 14krt (syyskausi/kevätkausi). Jos esimerkiksi pidät paikkaa 14krt, on hinta
vesipeuhusta 147e tai 183,4e. Ryhmän osallistumismaksu sisältää max. kaksi aikuista. Yhden lapsen kanssa pärjää
myös yksin.
Yksittäisiä poissaoloja ei vähennetä laskusta, eikä niistä tule hyvitystä. Poissaoloja ei voi korvata
myöhemmin eikä ryhmän kellonaikaa voi siirtää. Laskutuskausi jatkuu niin kauan, kunnes kyseinen paikka
perutaan sähköpostiosoitteeseen vauvauinti.liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi (ei ohjaajalle, tekstiviestitse eikä
kassalle). Peruutukset tulee tehdä edelliseen keskiviikkoon klo 18:00 mennessä.
Peruutuksesta tulee vahvistusviesti.
Kevätkausi 2021 päättyy automaattisesti la 24.4.2021 ja su 25.4.2021, jos paikkaa ei ole peruttu ennen sitä.
Huom. jonopaikat ovat kausikohtaisia.
Syysloma vko 42 ja Hiihtoloma viikolla 8, tällöin ei uinteja. Muut uintikerrat pidetään, ellei toisin ilmoiteta.
Syyskauden viimeinen uintikerta pidetään la 5.12.2020 ja su 6.12.2020.
Kevätkausi alkaa vko 2.
Kevätkauden viimeinen uintikerta pidetään la 24.4.2021 ja su 25.4.2020.
Omalla kameralla kuvaamisen säännöt uintitunnin aikana:
- Kamerasta vastaa kameran omistaja
- Alku- ja loppuleikkien aikana ei saa kuvata
- Kuvaaminen ei saa häiritä muita ryhmäläisiä tai ohjaajan työskentelyä
- Kuvissa ei saa näkyä muita ryhmässä olevia perheitä
- Kuvat tulee ottaa seinää vasten
- Kuvia tulee ottaa vain tarvittava määrä alkuleikin jälkeen

Tulkaa pukutilaan aina hyvissä ajoin ennen ryhmän alkamista. Käytäthän aina omaa pyyhettä uimahallin pintojen ja
lapsen välissä. Lapsella on hyvä olla iso pyyhe mukana, jonka sisään voi kietoutua matkalla altaalle / pois altaalta.
Tulkaa monitoimialtaalle juuri ennen, kun ryhmän alkaa, jotta edellinen ryhmä saa uintirauhan loppuun asti.

•

Omia kellukkeita saa tuoda mukana altaalle, mutta ne tulee olla huolellisesti pestyjä. Huomioithan, että normaalisti
kellukkeita uimahallissa saa käyttää vain tenava-, opetus- ja nuorisoaltaassa.

•

Vanhempien ja lasten huolellinen peseytyminen ennen uintia on erittäin tärkeää. Hiukset tulee kastella tai käyttää
uimalakkia. Näin pidetään vesi puhtaana vesipeuhulaisille.

•

Sairaana/ flunssaisena ei saa tulla altaaseen pöpöjen leviämisen takia.

•

Viikonloppuisin tavoitat vesipeuhuohjaajat tästä numerosta 0403152023 (tekstiviesti on paras vaihtoehto koskien
poissaoloja yms). Poissaolon voi ilmoittaa myös vauvauinti.liikuntapalvelut@jarvenpaa.fi
Tervetuloa ja mukavia uintihetkiä ☺

