Opening Familiezwembad De Put – zondag 28 mei 2017 om 13u
De openingstijden voor 2017 zijn als volgt bepaald:
1.

zo 28 mei t/m vrij 7 juli

wo
za/zo

13.00 – 16.00 uur
12.00 – 17.00 uur

2.

Za 8 juli t/m zo 20 augustus

ma t/m vr
Za/zo

11.00 – 17.00 uur
11.00 – 17.00 uur

3.

ma 21 augustus t/m zo 3 sept.

wo
za/zo

13.00 – 16.00 uur
12.00 – 17.00 uur

Bij mooi weer is de Put ook geopend op 2e pinksterdag. In het hoogseizoen is De Put bij regen slechts
open van 11.00 –13.00 uur, en bij onweer is De Put gesloten
Voor meer informatie zie ook: http://www.zwembaddeput.nl of Facebook - Zwembaddeput
De prijzen voor het seizoen 2017 zijn als volgt vastgesteld:
Losse kaartjes:
Periode 1 en 3:
Periode 2:

€ 2.50
€ 3.50

Seizoenkaarten:
Jeugdigen van 4 t/m 16 jaar
Personen van 17 jaar en ouder

€ 42.50
€ 47.50

Om voor voorverkoopkorting in aanmerking te komen (€ 5.00 pp) moet de seizoenkaart voor 10 juni gekocht
worden en giraal betaald zijn. Overschrijving dient te geschieden op postrekening NL54INGB0000236795 ten
name van de Rijswijkse Zwem Vereniging te Gouda, o.v.v. de personen waarvoor een kaart wordt
aangevraagd.

Mocht onverhoopt de Put voor 1 juli sluiten dan zal, op verzoek, de helft van de
aanschafprijs worden teruggestort.
U dient bijgaand formulier (achterzijde) volledig in te vullen en deze op te sturen naar de
seizoenkaartadministratie, t.a.v. Hans van Veen, Bentpoldererf 20, 2807 LA te Gouda. Ook kunt u het
formulier samen met een pasfoto inleveren bij de kassa van De Put.
1 week later kunt u de Putkaart ophalen bij de kassa van het zwembad.
Het Bestuur

BESTELFORMULIER PUTKAART(EN) 2017
Achternaam:
Adres:
E-mail / Telefoonnummer:
Postcode/Plaats

Voorletters / Roepnaam

Geboortedatum

M/V

Prijs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Af: Voorverkoopkorting
Af: Gezinskorting
(Bij drie of meer gezinsleden)

….. x € 5.00
€ 5.00
TOTAAL

Datum:
Handtekening:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In te vullen door kassamedewerker als de kaart na de voorverkoopkorting wordt gekocht:
Betaling:
Datum:

Contant
Giro

