
REGULAMIN KLUBU AKTYWNEGO SENIORA 

1. Organizatorem Klubu Aktywnego Seniora jest „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa 

Górnicza” Sp. z o.o. 

2. Klub Aktywnego Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz 

zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych z inicjatywy „Nemo – 

Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. Definicja pojęcia „Senior" wskazuje  

nie tyle na wiek, co przede wszystkim na bogaty bagaż doświadczeń życiowych, styl życia 

i sposób spędzania wolnego czasu, odpowiedni dla pewnego etapu życia człowieka. 

3. Klub Aktywnego Seniora to grupa nieformalna, organizowana i prowadzona przez 

samych Seniorów, nie posiadająca osobowości prawnej. Działalność Klubu Aktywnego 

Seniora jest koordynowana przez pracowników „Nemo – Wodny Świat Dabrowa 

Górnicza” Sp. z o.o. 

4. Uczestników Klubu Aktywnego Seniora obowiązuje niniejszy regulamin Klubu 

Aktywnego Seniora oraz regulamin „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza”  

Sp. z o.o. 

5. Do Klubu Aktywnego Seniora mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 50 lat,                      

lub mają inny dokument potwierdzający należność do grupy emeryta. 

6. Wypełnienie Karty kwalifikacyjnej uczestnika Klubu Aktywnego Seniora jest 

jednoznaczne z akceptacją powyższych regulaminów 

7. Warunkiem uczestnictwa w Klubie Aktywnego Seniora jest wypełnienie Karty 

kwalifikacyjnej uczestnika Klubu Aktywnego Seniora oraz uregulowanie opłaty. 

8. Cennik uczestnictwa  w ramach Klubu Aktywnego Seniora: 

✓ dzień pobytu 1 osoby = 150 zł 

✓ jeden turnus  1 osoby = 600 zł (czyli 120 zł za 1 dzień) 

Płatność za uczestnictwo w Klubie Aktywnego Seniora musi zostać dokonana  w 

momencie złożenia wymaganych dokumentów i zapisania się do Klubu Aktywnego 

Senior, nie później jednak niż na 10 dni przed planowanym turnusem.  

9.  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 

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

wyżej określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji. 

11. Wymogiem uczestnictwa w Klubie Aktywnego Seniora jest pełna sprawność ruchowa. 

12. Zapisy na turnus Klubu Aktywnego Seniora trwają od 1 kwietnia 2020r. do odwołania.  

Wszelkie informacje oraz dokumenty zapisowe do pobrania są w Punkcie Obsługi 

Klienta Nemo. 

13. Pakiet dzienny trwa przez jeden wybrany dzień tygodnia od poniedziałku do piątku            

w godzinach od 8:00 do 15:30. Turnus trwa 5 dni od poniedziałku do piątku                             

w godzinach od 8:00 – 15:30.  

14. Cele i zadania uczestników Klubu Aktywnego Seniora: 

✓ motywowanie środowiska Seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego 

i zwiększenia udziału w życiu społecznym, 

✓ zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród Seniorów – 

uczestników Klubu Aktywnego Seniora,  

✓ aktywizacja Seniorów z różnych środowisk, 

✓ wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą 

profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, 

✓ propagowanie kultury i sztuki, 

✓ upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia, 

✓ upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

✓ propagowanie różnych form działalności twórczej Seniorów, 

15. Do obowiązków uczestników Klubu Aktywnego Seniora należy: 

✓ przestrzeganie regulaminów,  

✓ przestrzeganie bezpieczeństwa innych osób przebywających w Nemo, 



✓ poszanowanie godności osobistej uczestników  Klubu Aktywnego Seniora                   

i pracowników Nemo, 

✓ utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Nemo oraz 

korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem, 

✓ przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas 

uczestnictwa w ramach Klubu Aktywnego Seniora, 

✓ przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na obiekcie Nemo, 

✓ przestrzeganie zakazu uczestnictwa w ramach Klubu Aktywnego Seniora 

osobom będących pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

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

pozostawione lub zagubione przez uczestników Klubu Aktywnego Seniora. 

17. W razie nagłej choroby, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego, uczestnik turnusu 

może otrzymać zwrot kosztów za niewykorzystaną część turnusu lub cały turnus. 

Organizator uprawniony jest do potrącenia z kwoty wpłaconej tytułem opłaty za turnus 

kosztów już przez niego poniesionych. 

18. „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 Klubu Aktywnego Seniora i na bieżąco 

będzie proponował zmianę tematu zajęć, zwróci wpłaconą kwotę. Poza zwrotem 

wpłaconej kwoty, Organizator nie będzie obciążony odsetkami, kosztami 

manipulacyjnymi i innymi kosztami dodatkowymi z tytułu odwołania wybranego 

turnusu. 

19. W przypadku odwołania turnusu Klubu Aktywnego Seniora z przyczyn zawinionych 

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

uczestnikowi pełna wpłacona  kwota. Wyczerpuje to roszczenia Klienta na wypadek 

odwołania turnusu w ramach klubu Aktywnego Seniora przez „Nemo - Wodny Świat 

Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. 

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

do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w planie Klubu 



Aktywnego Seniora, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły 

wyższej. 

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

od stron, które uniemożliwią realizację zajęć w ramach Klubu Aktywnego Seniora, 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. 

22. Klient wyraża dobrowolnie indywidualną zgodę na robienie zdjęć, filmowanie  

i nagrywanie dźwięku uczestników oraz kamerowanie podczas turnusu oraz 

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 turnusu Klubu 

Aktywnego Seniora. 

23. Jeżeli uczestnik Klubu Aktywnego Seniora, którego wizerunek został przedstawiony                 

w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować 

Nemo o swojej decyzji na piśmie, przed rozpoczęciem turnusu.  

24. 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) 

 

 


