
 

 

 

 

OFERTA KLUBU AKTYWNEGO SENIORA 

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, siłownia, grota solna i świat saun. Ponadto wśród 

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

Na smakoszy czeka zaś wyjątkowa kuchnia  w „Bistro Nemo”. 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę w ramach KLUBU AKTYWNEGO SENIORA,                     

a tym samym dogodną formę spędzania wolnego czasu.  

Głównym celem inicjatywy jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozwój osobisty poprzez 

różnego rodzaju zajęcia, odmiana dotychczasowego stylu życia, otwarcie nowych horyzontów oraz 

podniesienie ogólnego dobrostanu fizycznego i psychicznego. 

Naszym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku osoby w wieku 50+ oraz zapobieganie 

wykluczeniu społecznemu Seniorów.  

Wszystkich, którzy wierzą, że „życie zaczyna się po 50” zapraszamy do Nas, jak również do zapoznania 

się z Naszą ofertą Klubu Aktywnego Seniora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje o Klubie Aktywnego Seniora: 

 

1/ Godziny Klubu Aktywnego Seniora: 

✓ zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30.  

2/ Wyżywienie: 

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

podwieczorek, napoje 

3/ Ramowy plan dnia: 

✓  8:00   -    8:05  zbiórka – powitanie 

✓  8:05   -    9:00  zajęcia ruchowe  

✓ 9:05   -   10:00  II. śniadanie  

✓  10:00   -   12:45 zajęcia plastyczne / zajęcia w wodzie / 

                                      seans w grocie solnej          

✓ 12:45   -   13:30 obiad  

✓ 13:30   -   15:30 gry planszowe 

✓ 15:30   -   pożegnanie 

 

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

i może podlegać drobnym modyfikacjom. 

 

4/ W programie Klubu Aktywnego Seniora również: 

✓ zajęcia ruchowe na karimatach w Klubie Aquarium 

✓ seans w rocie solnej 

✓ gimnastyka w wodzie 



✓ warsztaty z pierwszej pomocy 

✓ zajęcia plastyczne 

✓ gry planszowe 

✓ i wiele innych 

 

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

Liczymy na Państwa zainteresowanie ofertą Klubu Aktywnego Seniora. 

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszam do kontaktu. 

Osoba 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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