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VAUVAINTI KOTKASSA TALVELLA 2020 

 
 

Ilmoittautuminen talven vauvauintiin käynnistyy  
7.1.2020 klo 10:00 
 
 
HUOM. Kaikki Uimaseura Aquilan vauvauintiin liittyvät kysymykset ja avunpyynnöt vain 
sähköpostitse ja osoitteeseen uimakoulut@uimaseura-aquila.fi. Näin varmistat 
mahdollisimman nopean vastauksen sekä avunsaannin. 
 

Ennen ilmoittautumista tutustu huolellisesti ohjeisiin: 
 
Uimaseura Aquila järjestää talven vauvauinti kurssin Karhulan Uimahallissa (Karhulantie 
46,48600 Kotka). Vauvauintiohjaajamme, Rosanna on suorittanut SUH:n, Suomen uima- ja 
Hengenpelastusliiton uimaopettajakoulutuksen, sekä vauva- ja perheuinninohjaaja tutkinnon. 
Uimaseuralla on vauvauinnin kattava ryhmätapaturmavakuutus.  
 
 
 

ILMOITTAUTUMINEN MYCLUB -PALVELUN KAUTTA 
(www.uimaseura-aquila.fi) 

 
 
Uimaseura Aquilan kursseille ilmoittautuminen tapahtuu nettisivumme MyClub –palvelun 
kautta. 
 
Huomioithan, että MyClubissa jokainen lapsi ilmoitetaan mukaan toimintaan 
henkilökohtaisilla tunnuksilla. Eli jos ilmoitat enemmän, kuin yhden lapsen, niin tee 
jokaiselle lapselle omat tunnukset ilmoittautumisen yhteydessä. Pystyt rekisteröityä 
järjestelmään vasta ilmoittautumisten yhteydessä ti 7.1.2020 jälkeen.  
 
ILMOITTAUDU VAUVAUINTIIN VAUVAN TIEDOILLA.  
 
Mikäli vauvan nimi ei ole tiedossa, voitte käyttää nimenä esimerkiksi etunimi Vauva sukunimi 
Korhonen. Pyydämme toimittamaan oikeat tiedot mahdollisimman pian Uimaseura Aquilalle.  
 
Myös maksut hoidetaan suoraan ilmoittautumisen yhteydessä.  
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Pikaohjeet: 
 
1. Täytä tiedot huolellisesti ja kerro lisätiedoissa mahdolliset oppimiseen vaikuttavat tekijät 
sekä terveyteen liittyvät seikat, jotka opettajan tulisi tietää. 
HUOM. Lisää puhelinnumerosi myös lapsen tietojen puhelinnumero kohtaan.  
2. Mikäli olet epävarma kurssin sopivuudesta tai sinulla ongelmia ilmoittautumisessa, kysy 
apua viestillä osoitteesta uimakoulut@uimaseura-aquila.fi. Huom sähköpostilla ei oteta vastaan 
ilmoittautumisia!  
3. Maksu suoritetaan HETI ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Muista varmistaa 
paikkasi klikkaamaalla "Ilmoittaudu nyt ja siirry verkkomaksuun" -painiketta 
ilmoittautumissivun lopussa!  
 
HUOM - Mikäli maksua ei makseta tunnin sisällä ilmoittautumisesta 
VAUVAUINTIPAIKKA EI OLE VARATTU, vaan vapautuu seuraavalle tulijalle. 
 
 
MAKSUT JA PERUUTUSEHDOT 
 
Vauvauinnin kurssihinta on 180€/9 krt (sis. infotilaisuus). 
 
Lyhyitä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa, eikä niitä hyvitetä. Jos kurssi peruuntuu tai keskeytyy 
kokonaan sairauden takia, hyvitetään käyttämättä jääneet opetuskerrat (lääkärintodistus 
esitettävä).  
 
Voit peruuttaa kurssin veloituksetta viikkoa ennen kurssin alkua (7 vrk), maksu palautetaan 
tällöin vähennettynä 5 euron kulumaksulla. Peruuttamaton kurssi laskutetaan kokonaan.  
 
Peruutus vain sähköpostilla uimakoulut@uimaseura-aquila.fi.  
(Huom. Kurssia et voi peruuttaa myClubin kautta!). 
 
 
 
KOKO KURSSIN PERUUNTUMINEN 
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Jos kurssia ei syystä tai toisesta järjestetä, niin ilmoittautuneille ilmoitetaan siitä sähköpostitse 
ennen kurssin alkamispäivää ja rahat palautetaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHJEET VAUVAUINTIIN  
 
Uimaseura Aquilan vauvauinnista kerrotaan lisää erillisessä ”vauvauinti tiedoksi vanhemmille 
2020” tiedostossa. Vauvauintiin tuleville kurssilaisille järjestetään erillinen infotilaisuus ennen 
vauvauinnin aloitusta. Infotilaisuudessa ohjaaja Rosanna käy läpi kurssin sisällön ja mm. 
turvallisuuteen liittyviä asioita. Tilaisuuden ajankohdan löydät ilmoittautumisen yhteydessä 
MyClub palvelusta.  
 
 
  
 
 
 
 

TERVETULOA MUKAAN ! 
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