Uimakoululaisten kuljettajan tehtävät KemPy:n uintivuoron
aikana sunnuntaisin klo 16:00 – 20:35
Uimakoululaisten kuljettajat huolehtivat altaalle ja takaisin aulaan ne uimakoululaiset, joiden vanhemmat
eivät itse mene uimaan.
Kouluikäiset lapset menevät itsenäisesti pukuhuoneisiin ja altaille. Vesiralliryhmien uimarit menevät
myös altaille itsenäisesti.
•

Uimakoululaisten kuljettajia on kaksi kappaletta, jotka molemmat tulevat hallille viimeistään klo
16:00 ja kuljettavat lapsia altaalle ja takaisin oheisen uimakouluaikataulun mukaan.

Huom! Uimakoululaisten kuljettajat toimivat yhteistyössä ja auttavat toisiaan tarpeen vaatiessa.

Vanhempien on tuotava lapsensa aulaan viimeistään 15 min ennen uimakoulun alkua.
• Uimakouluun menevien lasten täytyy ilmoittautua ennen uimakouluun menoa aulavalvojalle.
• Kaikki kuljettajan mukaan tulevat lapset merkataan värillisellä rannekkeella, aina yksi ryhmä
yhdellä värillä.
• Uimakoululaisten kuljettaja kokoaa uimakouluun kuljettajan mukana menevät lapset yhteen ja
johdattaa heidät naisten pukuhuoneisiin (ryhmäpukuhuone).
• Jos lapsi ei osaa itse riisua/pukea, niin vanhempien olisi syytä tulla avuksi pukuhuoneisiin
• KemPy:llä on Zimmarissa muovikoreja uimakoululaisten pyyhkeitä ja peseytymisvälineitä
varten. Talviaikaan paksut päällysvaatteet jätetään jo ilmoittautumisen jälkeen käytävällä oleviin
naulakoihin.
• Pukuhuoneesta lapset siirtyvät kuljettajan johdolla pesulle ja altaalle omiin ryhmiinsä ja kuljettaja
luovuttaa lapset uimakoulun opettajille.
• Uimakoulun päätyttyä kuljettaja kokoaa lapset ja johdattaa heidät pesulle ja pukemaan.
Uimakoululaiset menevät vain saunaan 1.
• Vanhemmat voivat tulla pukuhuoneisiin auttamaan lastaan pukemisessa.
• Lapsille on syytä laittaa mukaan helposti puettavat vaatteet (esim. sukkahousut eivät sitä ole) ja
kotona lapsi pakkaa uintikassin yhdessä vanhempien kanssa, jotta lapsi tuntee vaatteensa.
• Lapset luovutetaan vanhemmilleen uimahallin aulassa.

Huom! Ensimmäiset uimakoululaiset saavat mennä altaaseen uimakouluopettajan johdolla
vasta sitten kun Zimmarin asiakkaat ovat poistuneet altaasta klo 16:30.
Pukuhuoneissa ja pesutiloissa ei saa olla ketään klo 16:50-17:00, jotta Zimmarin valvoja
pystyy tarkistamaan että Zimmarin asiakkaat ovat poistuneet hallista.
KemPy:n yleisö päästetään pukuhuoneisiin n. klo 17:00 vasta kun uinninvalvoja antaa
siihen luvan!

Kuljettajat 1 ja 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 16:30 – 17:10
Krokot
(40 min) Opetusallas, syvä
1 17:15 – 17:55
Saukot
(40 min) Opetusallas, syvä
1 17:55 – 18:25
Vesikirput
(30 min) Opetusallas, matala
1 18:25 – 18:55
Vesikirput
(30 min) Opetusallas, matala
1 18:55 – 19:25
Vesikirput
(30 min) Opetusallas, matala
1 19:25 – 19:55
Vesikirput
(30 min) Opetusallas, matala
1 19:55 – 20:35
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(40 min) Opetusallas, matala
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Ryhmät otetaan vastaan aulassa 15 min ennen uimakoulun alkua.

Kuljettavat auttavat toisiaan mahdollisuuksien mukaan!

