
 

 

REGULAMIN  

AQUA MARATON Z OKAZJI DNIA MATKI 

 

1. Organizatorem Aqua Maratonu z okazji dnia Matki jest „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 
Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Róż 1 w Dąbrowie Górniczej.  

2. Aqua Maraton z okazji dnia Matki zwany w dalszej części regulaminu jest Aqua Maratonem. 

3. Celem Aqua Maratonu jest popularyzacja rekreacji wodnej i promocja obiektu Nemo – Świat 
Rozrywki w Dąbrowie Górniczej. Niniejszy event nie jest imprezą o charakterze 
współzawodnictwa sportowego, jej celem jest upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej oraz 
integracja rodzinna społeczna.  

4. Aqua Maraton odbędzie się w dniu 28 maja 2022r. od godz. 18:30 i będzie trwał do godziny 
ok. 22:00 w Nemo – Świat Rozrywki w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1 (niecka basenu 
sportowego). 

5. Warunki uczestnictwa: 

a/     Wiek od 13 roku życia, 
b/   Impreza skierowana jest do osób, które uprawiają lub chcą zacząć uprawiać 
rekreację wodną, 
c/    Zgłoszenia: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godz. 
od 9:00 do 21:00 lub telefoniczne pod numerem telefonu 32/ 639 – 05 – 79, 
d/    Warunkiem rezerwacji miejsca jest dokonanie opłaty wpisowej, 
e/    Ilość miejsc ograniczona, 
f/     Uczestnicy poniżej 18-go roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców (wzór 
do pobrania na stronie www.nemo-swiatrozrywki.pl lub w Punkcie Obsługi Klienta), 
g/ Dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych jest warunkiem                                 
do uczestnictwa w zajęciach Aqua Fitness. Za udzielenie informacji o stanie zdrowia                   
lub przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach odpowiedzialność ponoszą 
uczestnicy.  

6. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek 
zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu 
personelowi. 

7. Program imprezy: 

a/    3 bloki zajęć: 
 Aqua zumba 
 Aqua tabata 
 Aqua wzmacnianie 



8. Koszt udziału: 

 a/   bilet na Aqua Maraton w cenie 60,00 zł, dodatkowo w cenie biletu zdrowy 
poczęstunek, warsztaty kosmetyczne, badanie składu ciała, konkursy z nagrodami. 

9. Ustalenia końcowe: 

 a/    do interpretacji niniejszego regulaminu, jak również do wprowadzenia 
ewentualnych zmian, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu imprezy, 
upoważniony jest jedynie Organizator, 

 b/    w kwestiach nieobjętych regulaminem ostateczna decyzję podejmuje Organizator, 

 c/    wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Organizator, 

 d/   organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Aqua Maratonu.  

10. Podczas imprezy mogą być wykonywane zdjęcia lub nagrania, które zostaną umieszczone  
w celach promocyjnych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Powyższe 
dotyczy publikacji zdjęć i nagrań, na których osoby stanowią jedynie szczegół całości takiej jak 
publiczna impreza zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych.  
 
11. Na terenie Nemo obowiązuje również wewnętrzny regulamin korzystania z obiektu,                        
który Klient Aqua Maratonu również akceptuje. 
 
12.  Nemo zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu Aqua Maratonu z przyczyn 
od niego niezależnych o czym niezwłocznie poinformuje klientów. 
 
13.  Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich 
postanowień regulaminu zajęć Aqua Fitness oraz regulaminy „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 
Górnicza” Sp. z o.o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

Dąbrowa Górnicza, dnia …………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW UCZESTNIKA 

 

Imię i nazwisko dziecka       …………………………………………………………………………………………………… 

Wiek dziecka       ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Uczestnika  

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

Numer telefonu kontaktowego rodzica/opiekuna Uczestnika  

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

Wyrażam zgodę na uczestnictwo naszego dziecka w rekreacyjnej imprezie pod nazwą AQUA 
MARATON Z OKAZJI DNIA MARTKI.. 

 

*oświadczamy, że otrzymaliśmy i zapoznaliśmy się z treścią komunikatu dla osób, których dane 
osobowe przetwarzane są przez „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z  o.o.. 

 

  

 ………………………………………………………………………………………… 

 /czytelny podpis rodzica/opiekuna Uczestnika/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

1. Administratorem Danych jest Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. z siedzibą 
przy al. Róż 1 w Dąbrowie Górniczej.  

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji imprezy do czasu jej zakończenia. 
Podstawą przetwarzania jest umowa, której warunki określa powyższy regulamin.  

3. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia uzasadnionego 
sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. Każda osoba posiada ponadto prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej 
danych. 

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem iod@nemo-
swiatrozrywki.pl.  

5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem przy 
realizacji wyżej wskazanych celów. Pozostałe informacje oraz zasady przetwarzania 
dostępne są na stronie http://www.nemo-wodnyswiat.pl/index.php?page=zasady-
ochrony-danych-osobowych.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zapisu i udziału w imprezie. 
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas imprezy mogą być wykonywane zdjęcia 

lub nagrania, które zostaną umieszczone w celach promocyjnych na stronie internetowej 
oraz w mediach społecznościowych. Powyższe dotyczy publikacji zdjęć i nagrań, na 
których osoby stanowią jedynie szczegół całości takiej jak publiczna impreza zgodnie z 
Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

DOBROWOLNE ZGODY OSOBY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCJH 

  Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 
przy Alei Róż  w Dąbrowie Górniczej na: 

 wykorzystanie przez Nemo – Świat Rozrywki moich danych/ danych mojego dziecka*  
w celu informowania mnie o innych, organizowanych w przyszłości imprezach sportowych 
i rekreacyjnych oraz warunkach uczestnictwa w nich  
 

ꓳ TAK       ꓳ NIE 

 

 

 


