
          REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY „Senior” Nr Karty  

„Nemo-Wodny Świat” Sp. z o.o. z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Aleja Róż 1, zarejestrowana 
w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000113771, NIP 629-21-77-888, REGON 276915607 wysokość kapitału 81.064.500,00 zł. 

1. Niniejszy regulamin reguluje ogólne warunki uczestnictwa Klienta w Klubowym 
Programie „Senior” Parku Wodnego NEMO. 

2. Do korzystania z karty „Senior” są uprawnione osoby posiadające legitymację 
emeryta/rencisty oraz kobiety, które ukończyły 55 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 
60 lat. 

3. Klient, w ramach uczestnictwa w Programie „Senior”, będzie korzystał z usług 
basenów sportowych oraz rekreacyjnych od poniedziałku do piątku od 9:00 – 
21:00, w sobotę od 9:00 – 21:00 oraz w niedzielę i święta od 9:00 – 21:00 w cenie 
10,50 zł/1h, 15,00 zł/2h, dopłata minutowa 0,50gr/min. (poniedziałek-piątek)  
i 0,50 gr/min. (sobota, niedziela i święta), 45 min. gimnastyki w wodzie w ramach 
zakupionego biletu basenowego (poniedziałek godz. 9:00,  środa godz. 9:00 oraz 
10:00, piątek 9:00), sauny od poniedziałku do piątku od 15:00 – 18:00 w cenie                 
21,00 zł/1h, dopłata za przekroczony czas 0,80 gr/min. oraz groty solnej w cenie  
7,00 zł za seans od 9:00 – 19:00 od poniedziałku do niedzieli, gra w kręgle  
45,00 zł/1h od poniedziałku do czwartku od 16:00 – 22:00, w piątek od 14:00 – 18:00 
oraz w niedzielę  od 14:00 – 22:00, gra w bilard 15,00 zł/1h w  czwartki  
oraz niedziele od 16:00 -22:00 oraz każda kawa i herbata zakupiona w Bistro Nemo 
w cenie 4,50 zł. Rabat - od biletu wstępu na wieczorki taneczne oraz danie dnia 
(zupa + II danie) w cenie 17,50 zł. 

w czasie od dnia:  

NEMO zastrzega sobie prawo do zmiany ceny w trakcie umowy. 

5. Klient może odstąpić od uczestnictwa w niniejszym programie „Senior”  
za jednomiesięcznym wypowiedzeniem bez możliwości zwrotu dokonanej opłaty.  

6. Klient zobowiązuje się do uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej, opłaty za wydanie 
karnetu w wysokości 10 zł brutto. 

7. NEMO jest zobowiązane, w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 
wyposażyć Klienta w kartę członkowską, upoważniającą do uczestnictwa  
w programie. 

8. Z karty „Senior” może korzystać jedynie Klient. Nie podlega ona przekazaniu osobie 
trzeciej. 

9. Karta jest ważna tylko z dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

10. Opłata za korzystanie z usług będzie regulowana gotówką w kasie. 



11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy lub Regulaminu, o którym 
mowa w § 12, NEMO przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 
natychmiastowym. 

12. Klient akceptując niniejszą umowę, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść 
Regulaminu Parku Wodnego. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania 
Regulaminu. 

13. NEMO przysługuje prawo modyfikacji godzin otwarcia Parku Wodnego. Jednakże 
zmiana godzin otwarcia nie może uniemożliwić Klientowi korzystanie z jego 
uprawnień określonych w pkt. 3 niniejszej Umowy. Modyfikacja taka nie będzie 
traktowana jako zmiana umowy. 

14. Administratorem Danych jest Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. z 
siedzibą przy al. Róż 1 w Dąbrowie Górniczej. Dane osobowe przetwarzane są przez 
okres posiadania karty, oraz później do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. 
Podstawą przetwarzania jest umowa, której warunki określa powyższy regulamin. 
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 Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe 
przetwarzanie jej danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod 
adresem iod@nemo-swiatrozrywki.pl. 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-danychosobowych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania Karty. 

 

               KLIENT         NEMO 

 

Chciał(a)bym otrzymywać informacje o najnowszych promocjach i wydarzeniach  
w Nemo – Wodny Świat na adres e-mail: ………………………………………………… 
(podanie adresu e-mail jest równoznaczne ze zgodą na kontakt środkami komunikacji 
elektronicznej w w/w celu). 


