
 Lees eerst de algemene afspraken op pagina 2 van dit formulier na.

• Datum aanvraag:

• Naam moeder/vader:

• Gsm-nummer moeder/vader:

• E-mailadres moeder/vader:

• Naam jarige:

• Geboortedatum jarige: 

• Gewenste datum feestje:

• Gewenst tijdstip animatie:

 � 13.30-14.30 uur

 � 15-16 uur

• Aantal kinderen:

• Leeftijd kinderen:

• Waar zal het feest plaatsvinden?
Let op! Voor een feest in het grote bad moeten ALLE kinderen een ISB-brevet van 25 meter hebben.

 � Groot bad   �   Klein bad

• Thema: 

 � Zee/strand

 � Piraten

 � Zeemeerminnen

• Wenst u nadien iets te eten in de cafetaria?  Ja/Nee

• Zo ja, welke formule kiest u:

 � Formule 1: Pannenkoeken

 � Formule 2: Frieten met curryworst

• Om hoe laat wil u eten?     uur

Aanvraagformulier 
verjaardagsfeestje in zwembad Plantin Moretus



Algemene afspraken

• Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 kinderen.

• De kinderen zijn tussen 5 en 12 jaar.

• Prijs per kind = 5 euro (= animatie, toegang tot het zwembad en een kleine attentie).  

U betaalt dit op de dag van het feest aan de kassa van het zwembad.

• De groep kinderen worden op zaterdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur of van 15 tot 16 uur 

in het zwembad geanimeerd door Splash&Go. We ontvangen jullie een kwartier op voor-

hand aan het onthaal.

• De ouders van de jarige voorzien minstens twee volwassen begeleiders die mee  

het water ingaan.

• Na de animatie mogen de kinderen nog tot 16.45 uur vrij spelen onder toezicht van de 

twee eigen begeleiders.

• Het afzetten en ophalen van de kinderen door hun ouders gebeurt in de inkomhal, niet in 

de zwemhal of kleedkamers.

• De groep kan (indien gewenst) gebruikmaken van een groepskleedkamer. Die moet u bij 

het vertrek netjes achterlaten.

• Als u nadien ook wil eten, kan u daarvoor terecht in onze cafetaria. Daarvoor moet u voor-

af uw keuze maken uit twee formules. Die keuze kan tot twee weken voor het feest gewij-

zigd worden. De afrekening van het eten en drinken gebeurt ter plaatse in de cafetaria.

 Formule 1: pannenkoeken en een drankje naar keuze (6 euro/kind)

 Formule 2: frieten met een curryworst, saus en een drankje naar keuze (6 euro/kind)

• U boekt het verjaardagsfeestje ten laatste drie weken op voorhand.

• Annuleren kan gratis tot twee weken voor de afgesproken datum op het nummer  

03 270 75 20 of via zwembad.plantinmoretus@stad.antwerpen.be.

• Let op! In het zwembad is enkel aansluitende zwemkledij toegelaten d.w.z. een bikini,  

badpak (zonder franjes) of aansluitende zwembroek (geen losse zwemshort).

www.sportingA.be
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