Opstart bassin 1. september
• Alle vores hold starter normalt i Marselisborg centret fra tirsdag den 1. september
2020
• Dvs. du er tilmeldt det hold du var tilmeldt før Corona.
• Hvis du ikke vil/kan deltage SKAL du kontakte klinikken og melde fra.
(Senest kl. 9.00 samme dag, og hold før 8.30 skal der meldes afbud til dagen før)
• Hvis du melder afbud mere end 3 ud af 6 fortløbende gange, mister du retten til din
plads.
• Hvis du står tilmeldt, og ikke dukker op bliver du faktureret kr. 125,-/gang.
• Hvis du ønsker orlov pga. Corona er dette min. indtil 1. januar 2021.
Ift Covid-19 er der forskellige forholdsregler du skal være opmærksom på i forbindelse med bassin
træning.
•
•
•
•
•

Ift. omklædning må du tidligst møde 15 min. før du skal være i vandet, og efter holdet har du 20
minutter til omklædning. (når man er klar kan man vente ved bassinkant eller i det lille bassin)
Det er den enkeltes ansvar at spritte skabe og bænke i omklædningsrum. (der er sprit og papir)
Der er ingen nøgler til skabene i omklædningen, så hvis du har værdigenstande kan disse lægges på
kanten af bassinet.
Hold afstand og har du de mindste symptomer på sygdom skal du melde afbud og blive hjemme.
Der er ingen krus så medbring selv drikkedunk

Hvis du deltager på et hold SKAL du blive i bassinet (eller på kanten) indtil holdet er færdigt – du må først
gå i omklædningsrummet når næste hold er klar til at komme i bassinet.
Der er en del der har spurgt, om de kan komme på et andet hold når vi starter op igen, Dette er desværre
ikke muligt da alle vores hold er fyldt.
Det er muligt at blive skrevet på venteliste til andre hold, men det kan desværre godt tage lang tid inden
der bliver plads (1-2 år)
Vi glæder os til at komme normalt i gang igen, og husk at give plads og tage hensyn til hinanden.
Med venlig hilsen
Bassinfysserne
Frederiksbjerg Fysioterapi
Tlf: 86192511

P.s. afbud skal altid meldes til receptionen enten på mail info@fredefys.dk eller telefon 86192511.

