KOULUIKÄISTEN JA ALLE KOULUIKÄISTEN ALKEISUIMAKOULUT VUONNA 2016
Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy järjestävät vuonna 2016
alkeisuimakouluja uimataidottomille Hämeenlinnalaisille 1.-6.-luokkalaisille, sekä Hämeenlinnan ja
Hattulan vuosina 2009-2011 syntyneille ja erityistukea tarvitseville lapsille.
Uimakouluja järjestetään Hämeenlinnan ja Lammin uimahalleissa. Lapsi osallistuu jollekin alla
olevista jaksoista valitsemassaan ryhmässä.
Erityisuimakoulu ja 3. – 6. luokkalaisten ryhmät: Hämeenlinnan uimahallissa on yksi ryhmä 3. –
6.-luokkalaisille jaksolla 2 ja erityistukea tarvitseville alle kouluikäisille ja kouluikäisille lapsille
jaksolla 3.
Uimakoulu järjestetään 10 kertaa ja yksi uimakoulukerta on kestoltaan n. 60 min (allasaika n. 40
min) . Uimakoulut järjestetään arkipäivisin kaksi kertaa viikossa klo 16.30 – 19.30 välillä.
Alkeisuimakoulujen hinta on 40 euroa, sisältäen uimahallimaksut. Uimakoulusta lähetetään lasku
kotiin.
Uimakoulut on tarkoitettu UIMATAIDOTTOMILLE lapsille (uimataito alle 10 metriä).
Riittävän uimataidon omaavat tai muuten ryhmiin kuulumattomat oppilaat voidaan poistaa
uimakouluryhmästä. Erityisuimakoulu on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville alle kouluikäisille
lapsille ja niille kouluikäisille, joille ei ole koulun puolesta järjestetty uimakoulua.
Erityisuimakoulussa tulee oppilaalla olla tarvittaessa oma avustaja mukana.
Kaikkien Kanta-Hämeenlinnan uimakouluryhmissä on kerrallaan korkeintaan 16 oppilasta, Lammin
ryhmissä 14 ja erityisuimakouluissa 10. Opetuksesta altaassa vastaa aina kaksi koulutettua
uimaopettajaa.
Uimakouluun ilmoittaudutaan ensisijaisesti internetin kautta. Vanhemmat ilmoittavat itse
lapsensa haluamaansa ryhmään. Palvelussa näkee heti, mikäli ryhmässä ei enää tilaa ole. HUOM!
Jotta ryhmä käynnistyy, tulee ilmoittautuneita olla vähintään 10 ja erityisuimakoulussa 5.
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautuminen tapahtuu internetpalvelun kautta osoitteessa www.hmlliikuntahallit.fi tai
puhelimitse arkisin klo 9.00-15.00 numeroon (03) 621 7777. Ilmoittautumisaikataulu ks. ao. lista.
PAIKAT TÄYTETÄÄN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTYKSESSÄ. Ennen uimakoulun alkua osallistujille
lähetetään sähköpostitse infokirje.
-

Ilmoittautuminen jaksolle 1: internetpalvelun kautta sunnuntaina 13.12.2015 klo 12.00
alkaen Puhelinilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.12.2015 klo 9.00 alkaen
Ilmoittautuminen jaksolle 2: internetpalvelun kautta sunnuntaina 17.1.2016 klo 12.00
alkaen Puhelinilmoittautuminen alkaa maanantaina 18.1.2016 klo 9.00 alkaen
Ilmoittautuminen jaksolle 3: internetpalvelun kautta sunnuntaina 6.3.2016 klo 12.00
alkaen Puhelinilmoittautuminen alkaa maanantaina 7.3.2016 klo 9.00 alkaen

Lisätietoja: Suvi Pulkkinen (03) 621 2466, suvi.pulkkinen@hmlliikuntahallit.fi

HÄMEENLINNAN UIMAHALLI
Jaksot:
1. 11.1.2016-12.2.2016
alle kouluikäiset: 2009-2011 syntyneet ja 1.-2.-luokkalaiset
2. 15.2.2016 – 24.3.2016
alle kouluikäiset: 2009–2011 syntyneet, 1.-2.-luokkalaiset ja 3.-6. luokkalaiset
3. 4.4.2016 – 5.5.2016 (helatorstai 5.5 uimakoulut pidetään maanantaina 9.5)
alle kouluikäiset: 2009–2011 syntyneet, 1.-2.-luokkalaiset ja erityisuimakoulu
Uintiryhmät jakso 1:
1. maanantai klo 16.30-17.30 ja keskiviikko klo 16.30-17.30, alle kouluikäiset
2. maanantai klo 17.30-18.30 ja keskiviikko klo 17.30-18.30, alle kouluikäiset
3. maanantai klo 18.30-19.30 ja keskiviikko klo 18.30-19.30, kouluikäiset
4. tiistai klo 16.30-17.30 ja torstai klo 16.30-17.30, alle kouluikäiset
5. tiistai klo 17.30-18.30 ja torstai klo 17.30-18.30, kouluikäiset
6. tiistai klo 18.30-19.30 ja torstai klo 18.30-19.30, kouluikäiset
Uintiryhmät jakso 2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

maanantai klo 16.30-17.30 ja keskiviikko klo 16.30-17.30, alle kouluikäiset
maanantai klo 17.30-18.30 ja keskiviikko klo 17.30-18.30, alle kouluikäiset
maanantai klo 18.30-19.30 ja keskiviikko klo 18.30-19.30, 3-6 luokkalaiset
tiistai klo 16.30-17.30 ja torstai klo 16.30-17.30, alle kouluikäiset
tiistai klo 17.30-18.30 ja torstai klo 17.30-18.30, kouluikäiset
tiistai klo 18.30-19.30 ja torstai klo 18.30-19.30, kouluikäiset

Uintiryhmät jakso 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

maanantai klo 16.30-17.30 ja keskiviikko klo 16.30-17.30, alle kouluikäiset
maanantai klo 17.30-18.30 ja keskiviikko klo 17.30-18.30, alle kouluikäiset
maanantai klo 18.30-19.30 ja keskiviikko klo 18.30-19.30, kouluikäiset
tiistaii klo 16.30-17.30 ja torstai klo 16.30-17.30, alle kouluikäiset
tiistai klo 17.30-18.30 ja torstai klo 17.30-18.30, kouluikäiset
tiistai klo 18.30-19.30 ja torstai klo 18.30-19.30, erityisuimakoulu

LAMMIN UIMAHALLI
Tiistai ja torstai 26.4.2016- 26.5.2016 (helatorstai korvataan ke 4.5)
Uintiryhmät Lammi:
1. tiistai klo 16.30–17.30 ja torstai klo 16.30–17.30, alle kouluikäiset
2. tiistai klo 17.30–18.30 ja torstai klo 17.30–18.30, kouluikäiset

