
 

 

 

 

OFERTA PÓŁKOLONII W AQUAPARKU 

Nemo – Świat Rozrywki jest najlepszym miejscem do spędzania wolnego czasu, zabawy  

i relaksu. Oferuje najwięcej różnorodnych rozrywek skupionych w jednej dogodnej 

lokalizacji. W obszarze Nemo znajdują się m.in. baseny i grota solna ponadto wśród rozrywek 

dostępne są Kręgielnia „Ośmiornica”, Klub Bilardowy oraz Klub „Aquarium”. Na smakoszy 

czeka zaś wyjątkowa kuchnia Bistro Nemo ze specjalnym dziecięcym menu.  

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę półkolonii dla dzieci i młodzieży, a tym 

samym dogodną formę spędzania wolnego czasu podczas wakacji letnich 2021. 

Oferta półkolonii w Aquaparku Nemo to połączenie wielu dziedzin szeroko rozumianej 

aktywności fizycznej i sprawności manualnej oraz wiele innych atrakcji jakie będą 

realizowane podczas półkolonii. Udowodnimy, że nie trzeba godzinami siedzieć przed 

komputerem, żeby dobrze się bawić. 

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą półkolonii.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Informacje o półkoloniach: 

 

1/ Godziny półkolonii: 

 zajęcia odbywać się będą od godz. 6:30 do godz. 16:30. Możliwość przywiezienia 

dziecka od godz. 6:30 

 turnusy półkolonii: 

1. 05.07 – 9.07.2021 

2. 12.07 – 16.07.2021 

3. 19.07 – 23.07.2021 

4. 26.07 – 30.07.2021 

5. 02.08 – 06.08.2021 

6. 09.08 – 13.08.2021 

7. 16.08 – 20.08.2021 

8. 23.08 – 27.08.2021 

2/ Bezpieczeństwo: 

 rejestracja oraz nadzór wypoczynku przez Kuratora Oświaty 

3/ Wyżywienie: 

 cena obejmuje pełne wyżywienie: II. śniadanie, obiad (zupa + II. danie), 

podwieczorek, napoje 

4/ Kadra: 

 zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną, przeszkoloną kardę instruktorów 

posiadającą wymagane kwalifikacje 

 



 
 

5/ Ramowy plan dnia: 

  6:30   -    7:05  zbiórka – powitanie 

  7:05   -    9:00  zajęcia plastyczne 

  9:00   -    9:40  II. śniadanie  

  9:40   -   11:00 zajęcia ruchowe w wodzie 

 11:00   -   12:00 seans w grocie solnej  

 12:00    -   13:15 gry i zajęcia w grupach 

 13:15   -   14:00         obiad 

 14:00   -   15:30 gra w kręgle 

 15:30 -   16:00 podwieczorek 

 16:00   -    16:30 odbiór dzieci  

* ramowy plan dnia oraz rozkład poszczególnych zajęć nie jest wersją ostateczną           

i może podlegać drobnym modyfikacjom. Każdego dnia będziemy proponować 

naszym uczestnikom inne, różne atrakcje. 

6/ W programie półkolonii również: 

 nauka pływania pod okiem instruktora 

 animacje w wodzie dla dzieci i młodzieży 

 gra w kręgle 

 dyskoteka Kapitana Nemo 

 warsztaty z pierwszej pomocy 

 zajęcia plastyczne 

 i wiele innych 

 



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Liczymy na Państwa zainteresowanie ofertą półkolonii. 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu. 

 

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta w Nemo 

32 639 05 79 

Mail: dok@nemo-swiatrozrywki.pl 

 

Maria Inerowicz-Tarnowska  

Tel. 609-992-463 

Mail: m.inerowicz@nemo-swiatrozrywki.pl 

 

Grzegorz Potęga  

Tel: 500-471-222 

Mail: gpotega@nemo-wodnyswiat.pl 

 

REGULAMIN PÓŁKOLONII W AQUAPARKU 

 

1. Organizatorem półkolonii w Aquaparku jest „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” 

Sp. z o.o. 

2. Uczestników półkolonii obowiązuje niniejszy regulamin półkolonii w Aquaparku oraz 

regulamin „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

3. Zgłoszenie dziecka do udziału w półkolonii, a w szczególności wypełnienie Karty 

Uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją powyższych regulaminów. 



 
 

4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 7 do 13 lat. 

5. Warunkiem uczestnictwa w turnusie półkolonii jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej, 

uregulowanie opłaty oraz posiadanie NNW 

6. Zapisy trwają od 11 czerwca 2021 r. do 10 lipca 2021 r. 

7. Minimalna liczba uczestników w turnusie to 10 osób a maksymalna to 20 osób. 

8. O przyjęciu dziecka na półkolonie decyduje weryfikacja Karty Zgłoszeniowej oraz 

kolejność zgłoszeń. 

9. Rodzice/opiekunowie dziecka poświadczają w formie pisemnej o braku u uczestnika 

wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Oświadczają także, że nie zamieszkiwali z osobą przebywająca w izolacji w warunkach 

domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzana o zakażenie w okresie 10 dni 

przed rozpoczęciem wypoczynku. Są przygotowani do stosowania się wytycznych i 

regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz 

przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny. 

10. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odbioru dziecka z 

wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby 

 (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub 

wysypka). 

11. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w 

maseczki do użycia podczas pobyty na wypoczynku. 

12. Cennik półkolonii w Aquaparku: 

 jeden turnus, czyli 5 dni kwota 999 zł 

13. Płatność za półkolonie musi zostać dokonana w momencie złożenia wymaganych 

dokumentów i zapisania dziecka na wybrany turnus półkolonii nie później jednak                    

niż do 20 czerwca 2021 r. W przypadku płatności przelewem musi ona zostać 

dokonana na konto „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o.  

41-300 Dąbrowa Górnicza, Aleja Róż 1 

Numer konta: ING Bank Śląski 83 1050 1272 1000 0022 7767 6462 

14. Po weryfikacji zgłoszeń oraz uiszczeniu opłaty rezerwacja jest uznana. Brak płatności  

w wyżej określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

15. Jeden turnus trwa 5 dni - od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:30. 



 
 

16. Opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania dzieci od godziny 6.30 i odbierania 

dziecka maksymalnie do godziny 16:30. Za odebranie dziecka po godzinie 16:30 

zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 50 zł za godzinę. 

17. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00 organizator zobowiązany będzie 

powiadomić odpowiednie służby. 

18. Dzieci mogą być odbierane z półkolonii tylko przez osoby pełnoletnie, upoważnione                   

w karcie kwalifikacyjnej. Opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka                          

do Nemo i z powrotem. 

19. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, opiekun prawny jest 

zobowiązany złożyć w formie pisemnej „oświadczenia rodziców o przypadku 

upoważnienia innych osób do odbioru dziecka z półkolonii” informujące o wyrażeniu 

zgody na samodzielny powrót dziecka do domu. Po wcześniejszym złożeniu 

oświadczenia na piśmie w siedzibie Nemo. Samodzielny powrót jest możliwy dla dzieci 

od lat 13. 

20. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wykwalifikowanych wychowawców 

według opracowanego planu turnusu. 

21. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:  

 spokojnego wypoczynku, 

 uczestniczenia we wszystkich zajęciach organizowanych podczas turnusu, 

 korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji 

programu półkolonii, 

 wnoszenia próśb i skarg. 

22. Uczestnicy półkolonii mają obowiązek:  

 wykonywać polecenia wychowawców, 

 przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,  

 brać udział w realizacji programu półkolonii,  

 zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość,  

 szanować mienie, pomoce dydaktyczne, 

 kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków w stołówce, 

 przestrzegać zasad poruszania się po obiekcie Nemo. 

23. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu - będzie 



 
 

karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału                  

w półkoloniach. W przypadku wykluczenia uczestnika z udziału w półkoloniach  

z uwagi na okoliczności wskazane w tym punkcie, opłata za półkolonię nie zostanie 

zwrócona w całości jak również w żadnej części.  

24. Za szkody wyrządzone przez dziecko, odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie 

prawni.  

25. Odpowiedzialność za szkodę, o której mowa w punkcie 21 regulaminu oraz jej 

następstwa, ponoszą opiekunowie prawni dziecka do pełnej wysokości szkody                             

i zadośćuczynienia. 

26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego harmonogramu zajęć oraz 

menu, który dostępny będzie do wglądu w jego siedzibie. 

27. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo                           

do skreślenia dziecka z listy uczestników półkolonii, bez zwrotu należności                              

za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa 

w półkoloniach.  

28. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy 

zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących 

do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zabrania się przynoszenia                          

na półkolonie cennych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy 

muzyki itd.  

29. Każdego dnia Półkolonii uczestnik powinien mieć ze sobą: strój kąpielowy na basen, 

ręcznik, klapki, strój sportowy, zmienne obuwie sportowe.  

30. Ubezpieczenie dzieci uczestniczących w półkoloniach leży po stronie rodziców                         

i opiekunów prawnych.  

31. W razie nagłej choroby dziecka, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, rodzice 

lub opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub 

cały turnus. Jednak organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty wpłaconej 

tytułem opłaty za turnus kosztów już przez niego poniesionych.  

32. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo                            

do odwołania turnusu, gdy nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników                     

w grupie. Organizator będzie informował o takiej sytuacji osoby bezpośrednio 

zainteresowane udziałem w wybranym turnusie półkolonii i na bieżąco będzie 



 
 

proponował zmianę tematu półkolonii, zwróci wpłaconą kwotę. Poza zwrotem 

wpłaconej kwoty, Organizator nie będzie obciążony odsetkami, kosztami 

manipulacyjnymi i innymi kosztami dodatkowymi z tytułu odwołania wybranego 

turnusu. 

33. Rezygnacja Klienta z półkolonii po rozpoczęciu turnusu niezależnie od przyczyn,                  

nie uprawnia do zwrotu wniesionych opłat. 

34. W przypadku odwołania turnusu półkolonii z przyczyn zawinionych przez „Nemo - 

Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o., zwracana będzie Klientowi pełna 

wpłacona kwotę. Wyczerpuje to roszczenia Klienta na wypadek odwołania półkolonii 

przez „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

35. „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. i Klient nie będą pociągnięci                   

do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w planie półkolonii, 

jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej. 

36. Pod pojęciem siły wyższej rozumie się, takie zdarzenia powstałe z przyczyn 

niezależnych od stron, które uniemożliwią realizację półkolonii, a w szczególności: 

 klęski żywiołowe, 

 kataklizm, 

 decyzje władz administracji państwowej uniemożliwiające odbycie planowanej 
półkolonii, 

 nagłe wypadki lokalne lub międzynarodowe paraliżujące życie kraju lub 
regionu, 

 epidemie. 

37. Klient wyraża indywidualnie dobrowolną zgodę na robienie zdjęć, filmowanie  

i nagrywanie dźwięku uczestników oraz kamerowanie podczas półkolonii  

i umieszczanie ich na stronie internetowej, innych portalach społecznościowych i w 

siedzibie Nemo dla celów promocyjnych. Powyższe nadto podyktowane jest 

koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu wykonania półkolonii. 

38. Jeżeli Klient nie wyraża dobrowolnie i indywidualnie zgody na umieszczenie wizerunku 

w wyżej wymienionych miejscach, wówczas zobowiązany jest poinformować Nemo               

o swojej decyzji na piśmie, przed rozpoczęciem półkolonii.  



 
 

39. W sprawach nieuregulowanych przedmiotowym regulaminem odpowiednie 

zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452) 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1   - Karta Zgłoszenia na półkolonie 

Załącznik nr 2  -  Oświadczenie rodziców w przypadku upoważnienia innych osób         

                                                      do odbioru dziecka z półkolonii 

Załącznik nr 3  - Oświadczenie – wyrażenie zgody na samodzielny powrót dziecka 

Załącznik nr 4               -            Oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów o braku                              

    Infekcji 

Załącznik nr 5              -             Oświadczanie rodziców/prawnych opiekunów o braku kontaktu   

z osobą przebywająca w izolacji w warunkach domowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA NA PÓŁKOLONIE 

 

Zgłaszam udział mojego dziecka w półkolonii w terminie .............................................................. 

Dane dziecka 

1/ Imiona i nazwisko dziecka ........................................................................................................... 

2/ Data urodzenia …………............................................................................................................... 

3/ Dokładny adres zamieszkania ..................................................................................................... 

4/ Imiona i nazwisko ojca ................................................................................................................ 

5/ Imiona i nazwisko matki ............................................................................................................. 

6/ Telefony kontaktowe 

Imię i nazwisko, nr tel., pokrewieństwo ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, nr tel., pokrewieństwo ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, nr tel., pokrewieństwo ……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, nr tel., pokrewieństwo ……………………………………………………………………………………. 

7/ Dokładny adres zamieszkania rodziców (jeśli jest inny niż adres dziecka) 

………………......................................................................................................................................... 

8/ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z półkolonii. 

……………………………........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9 Informacje i uwagi dotyczące dziecka (np. zdrowotne, żywieniowe, czy jest uczulony, czy 

przyjmuje leki, niepełnosprawność i inne) 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................



 
 

..........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

10/ Informacje o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie 

książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):  

tężec …………………............................................................................................................................. 

błonica ….......................................................................................................................................... 

dur …................................................................................................................................................. 

inne …............................................................................................................................................... 

11/ Czy dziecko może uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych i nie ma przeciwskazań. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

….....................................                                                          ……..….................................... 

  (miejscowość i data)         (podpisy opiekunów) 

Powyższe dane osobowe przetwarzane są na potrzeby zawartej umowy oraz na potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika. Administratorem danych 
osobowych jest Organizator. Dane zbierane są w celu organizacji wypoczynku, a obowiązek 
ich podania wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w 
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452), niepodanie danych 
uniemożliwia wzięcie udziału w wypoczynku. Dane mogą zostać przekazane podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym przy 
organizacji wypoczynku. Dane będą przetwarzane przez okres  5 lat 
Każda osoba ma prawo do dostępu to treści swoich danych i ich poprawiania, prawo żądania 
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku nieprawidłowego 
przetwarzania do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Kontakt do wyznaczonego w placówce inspektora ochrony danych to iod@nemo-

wodnyswiat.pl   

 



 
 

….....................................                                                          ….…..….................................... 

  (miejscowość i data)         (podpisy opiekunów) 

 

 

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych podczas półkolonii z 

wizerunkiem mojego dziecka na stronie internetowej „Nemo - Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza” Sp. z o.o.  oraz w innych publikacjach. Zgodę można w każdym momencie wycofać 

składając stosowne oświadczenie u organizatora, co nie ma wpływu na ewentualne 

przetwarzanie wizerunku przed wycofaniem zgody. Brak udzielenia zgody nie uniemożliwia 

udziału w półkoloniach.   

 

 

….....................................                   ……………………………..….…..….................................... 

  (miejscowość i data)       (podpisy rodziców / opiekunów prawnych) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU UPOWAŻNIENIA INNYCH OSÓB  

DO ODBIORU DZIECKA Z PÓŁKOLONII 

(upoważnić można jedynie osoby pełnoletnie) 

Do odbioru mojego dziecka z półkolonii: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                        (imię i nazwisko dziecka) 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica) 

………………...…………………………………………………………………………… legitymująca/y się dowodem 

osobistym o numerze ………………………………………………………………. upoważniam do odbioru 

dziecka następujące osoby: 

LP Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  

od momentu jego odbioru przez wskazaną wyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

 

………………………………………                   ………………..…………………………………………………………... 

    (miejscowość i data)                              (podpis rodziców, opiekunów  prawnych) 



 
 

Załącznik nr 3 

 

 

OŚWIADCZENIE 

  
  

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) ……………………………………………  

wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego 

dziecka po zakończonych półkoloniach zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. 

  

 
  

………………………………………                   ………………..…………………………………………………………... 

    (miejscowość i data)                               (podpis rodziców, opiekunów  prawnych) 

 
 

 

 
 

       Załącznik nr 4 

 

     OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) ……………………………………………  

poświadczam o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. 

 

………………………………………                   ………………..…………………………………………………………... 

    (miejscowość i data)                               (podpis rodziców, opiekunów  prawnych) 



 
 

Załącznik nr 5 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego) ……………………………………………  

że uczestnik wypoczynku nie zamieszkiwał z osobą przebywająca w izolacji w warunkach 

domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przed 

rozpoczęciem wypoczynku. 

 
………………………………………                   ………………..…………………………………………………………... 

    (miejscowość i data)                               (podpis rodziców, opiekunów  prawnych) 

  

 

        Załącznik nr 6 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O  PRZECIWSKAZANIACH  

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) ……………………………………………………………………. 

informuje organizatora półkolonii o tym, że nie ma przeciwskazań i istotnych czynników, które należy 

wziąć pod uwagę i które mają wpływ na bezpieczny udział w zorganizowanych półkoloniach. 

Jeśli takie są prosimy o informację: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………..                                                               …………………………………………………………. 

(miejscowość i data)                                                                             ( podpis rodzica, opiekuna prawnego) 



 
 

        Załącznik nr 7 

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA O  PRZYGOTOWANIU POSIŁKÓW 

 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

…………………………………………………………………………. 

informuje o tym, że sam/sama przygotowuje i dostarczam posiłki dla mojego dziecka………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

do siedziby organizatora półkolonii. 

 

…………………………………………..                                                           ……………………………………………………………. 

(miejscowość i data)                                                                              ( podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 


