
 

 

 

 

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 2020. 

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. 8:00 do godz. 16:00. Możliwość przywiezienia 

dziecka od godz. 7:30 

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: 

✓  7:30   -    8:05  zbiórka – powitanie 

✓  8:05   -    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   -   15:00 gra w kręgle 

✓ 15:00 -   15:30 podwieczorek 

✓ 15:30   -    16:00 odbiór dzieci  

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

i może podlegać drobnym modyfikacjom. 

 



 
 

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. 

Maria Inerowicz-Tarnowska  

Tel. 609-992-463 

Mail: m.inerowicz@nemo-swiatrozrywki.pl 

 

Grzegorz Potęga  

Tel: 500-471-222 

Mail: gpotega@nemo-wodnyswiat.pl 
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