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Een hele week plezier
voor maar8

euro

Tijdens het
HET
ZWEM
DAAGSE
FESTIVAL

verveel je je geen moment!
Wil je schatduiken, een parcours afleggen, snoephappen en meedoen aan het
gooispel in het water? Of ga je liever lasergamen, puzzelen of het 4-vakkenspel
spelen op het droge? Tijdens het Zwem4daagse Festival verveel je je
geen moment!
Want geloof het of niet; er is nog veel meer te doen! Een shooting gallery, bingo, nachtwacht, zweven in de zweefmolen of rennen en klauteren over de mega jungle stormbaan. Het plezier spat van het programma af! Maar zoals de naam van het festival al
aangeeft, draait alles natuurlijk om de Zwem4daagse.
Vier dagen lang kun je tussen 7.00 uur en 20.00 uur je felbegeerde medaille verdienen.
Wil je liever in alle rust je baantjes trekken? Zorg dan dat je voor 15.00 uur in het Prins
Arién Van Wijngaarden zwembad plonst. Want daarna barst dagelijks het feest los!
Kom jij de Zwem4daagse met ons meevieren?

Bezoek: Veerweg 2, Hasselt

|

Bel: 038 - 477 14 66

|

Ga naar: www.zwembadhasselt.nl

ma 17 juni

15.00-19.30 uur
16.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Shooting Gallery

di 18 juni

16.00 uur
16.30 uur
19.00 uur

4-vakken spel

wo 19 juni

13.00-19.00 uur
16.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Mega jungle stormbaan

do 20 juni

13.00-19.00 uur
16.00 uur
18.30 uur

Mega jungle stormbaan

iedere dag

Programma
zwem4 daagse 2019

07.00-20.00 uur
15.00-20.00 uur
15.00-20.00 uur

Schatduiken
Parcours
Gooispel

Lasergamen
Nachtwacht

Waterpistoolgevecht
Puzzelen
Schatduiken

Snoephappen
Bingo

Banen zwemmen voor de z4d
Zweefmolen
Springkussen

Wat is de Zwem4daagse ook alweer?
Tot de leeftijd van 10 jaar zwem je elke dag 250 meter, oftewel 10 baantjes.
Vanaf 10 jaar leg je elke dag 500 meter af, dat zijn 20 baantjes. Je mag
tijdens het zwemmen altijd even rusten, maar niet uit het water gaan.

Hoe werkt het precies?
Na je aanmelding, ontvang je een deelnemerskaart. Deze lever je elke dag voor je het zwembad
induikt bij ons in. Als je klaar bent, tekenen we je
kaart af. Zo houden we bij of je alle vier dagen de
juiste afstand zwemt.
Mis je een dag?
Op vrijdag 21 juni bieden we iedereen die een dag
gemist heeft nog een inhaaldag aan. Op deze dag
zijn er geen activiteiten.
Wat kun je winnen?
Als je voor de eerste keer meedoet, ontvang je
een bronzen medaille in de vorm van een ster.
Onthoud goed hoe vaak je al meegedaan hebt.
Bij de tweede keer krijg je een zilveren medaille en
daarna zelfs een gouden!

