THANK YOU
FOR REGSESSION
DATES:
ISTERING FOR OUR
March
8- April 3
SPRING SESSION!

We love feedback! Questions, comments, or concerns:

Denise Wilson Aquatics Coordinator
P 508 696 7171 ext 129 E Denise@ymcamv.org

Importante Aprenda as regras da natação!

Dicas para ajudá-lo a começar!
Vindo para sua primeira aula:
Ao chegar, use sua máscara e, em seguida,
faça o check-in na Recepção para que possamos ajudá-lo a encontrar o seu caminho.
Por favor, faça todo o possível para chegar à aula 5 minutos antes do seu primeiro
dia. Isso nos ajudará a conhecê-lo e garantir que você se sinta confiante e preparado para começar sua primeira aula! É
melhor que o nadador chegue em seu maiô,

Para jovens nadadores e suas
famílias!
Ajude-nos a manter a saúde e a limpeza!
•

Todos devem usar touca de natação na
piscina.

•

Todos os nadadores devem tomar banho
antes de entrar na piscina.

•

Por favor, deixe seus sapatos no
vestiário. Apenas pés descalços / sapatos de banho são permitidos no convés.

•

Não há carrinhos na área da piscina, por
favor!

•

Pais de crianças de até 11 anos: Exigimos que você permaneça nas instalações
durante as aulas do seu filho.

No entanto, se você se sentir mais confortável esperando em seu carro ou se tiver
um horário marcado para se exercitar no an-

COVID política
Se você ou seu filho apresentarem sintomas ou
se não comparecerem à escola naquele dia,
não devem comparecer às aulas de natação.
Isso é para impedir a propagação.
Os nadadores e os pais devem usar a máscara
quando estiverem no deque da piscina. O CDC
não recomenda o uso de máscara na água. No
entanto, se você estiver em uma aula para pais
e filhos e não vai mergulhar, você pode usar
uma máscara, se desejar.

Os instrutores usarão máscara e / ou proteção
facial, quando puderem. Os instrutores também podem estar ensinando da beira da piscina e mantendo a distância de 2 metros o máximo possível.
Clima inclemente
As aulas de natação serão canceladas se o
sistema escolar cancelar as aulas ou solicitar
dispensa antecipada.
Aulas de maquiagem

Não podemos oferecer aulas de reposição para
atos da natureza, como nevascas, furacões,
etc. Além disso, para preservar a integridade
das aulas, não permitimos aulas de reposição
para ausências dos participantes.
Politica de reembolso
Um aviso de cancelamento recebido antes da
data da primeira aula receberá um reembolso
total. Após a primeira aula, todos os créditos e
reembolsos do sistema serão analisados caso
a caso.

