
 Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa 

 
ul. Dworska 9, 34 – 100 Tomice 

tel. 33 873 17 49 tel./fax. 33 823 48 09 

e – mail: kultura@tomice.pl    www.kultura.tomice.pl 

 
REGULAMIN WYCIECZKI  

Aquapark Tatralandia - Liptovský Mikuláš 
 

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice  im. Wincentego Bałysa  

Termin: 30 lipca 2022 rok (sobota) 

Miejsce wyjazdu: parking przy Urzędzie Gminy Tomice 

Godzina wyjazdu: 6:15    

Koszt:    
28 euro + 40 zł – dorośli 
25 euro + 40 zł – junior, student, senior 60 +, osoba  
o ciężkim stanie  niepełnosprawności  
* Student studiów dziennych (do 26. r. ż.), posiadacz karty ISIC, ITIC, EURO <26, Karta Go<26, emeryt (powyżej. 60 r. ż.) i osoba 

z ciężkim stopniem niepełnosprawności mają obowiązek wylegitymowania się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.  
Junior to dziecko w wieku od 12. do 17,99. r. ż. (po wylegitymowaniu się legitymacją ubezpieczeniową lub dokumentem tożsamości – 
dowód osobisty). 

22 euro  + 40 zł – dziecko w wieku od 6. do 11,99. roku życia 
40 zł - dzieci do 5,99 roku życia 
               

W przypadku zebrania się mniejszej liczby uczestników 
niż 40 osób do każdego biletu wstępu należy dopłacić 2 euro 

 

Szczegółowy program: 
6:15     - wyjazd (parking przy Urzędzie Gminy w Tomicach) 
10:00 – 17:00  - pobyt w Aquaparku Tatralandia   
17:15   - wyjazd do Tomic 
ok. 20:30   - planowany powrót   
   
Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do:  
- przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika wycieczki 
- przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem przez kierownika wycieczki 
- zachowywania się w kulturalny sposób  
- informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających 
wpływ na bezpieczeństwo wycieczki 
- uczestników wycieczki obowiązuje punktualność 

http://www.kultura.tomice.pl/


 
 
Należy zabrać: 
- dowód osobisty lub paszport ! 
- wyżywienie na czas trwania wyjazdu (organizator nie zapewnia posiłku) 
 
Organizator zapewnia / cena obejmuje : 
- transport  
- ubezpieczenie 
- całodzienny bilet wstępu do Aquaparku (Aqua Ticket) 
 
Zgłoszenia: 
Zgłoszenia  wraz z wpłatą przyjmowane są w Ośrodku Kultury Gminy Tomice do dnia 18 lipca. 
 
Ośrodek Kultury Gminy Tomice 
ul. Dworska 9 
34 – 100 Tomice 
tel.  33 873 17 49  
e – mail: kultura@tomice.pl,   www.kultura.tomice.pl    
  
Atrakcje wliczone w cenę biletu obejmują: 
26 zjeżdżalni, 14 basenów (odkryte i kryte, z wodą morską, wodą termalną i czystą wodą), odkryte i kryte 
jacuzzi, szafki, parasole przeciwsłoneczne, atrakcje dla dzieci, całodzienny program animacyjny, Summer City, 
obiekty sportowe, parking. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE http://www.tatralandia.sk 
 

Usługi dodatkowo płatne dokupywane do pakietów (płatne indywidualnie) 

 
 
Postanowienia końcowe: 
- za zgubiony zegarek w Aquaparku organizator nie ponosi odpowiedzialności, uczestnik wycieczki płaci 
karę w wysokości 70 euro w kasie Aquaparku !!! 
- liczba miejsc ograniczona, zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są  do 18 lipca br. Lub do wyczerpania miejsc 
- w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana  
- osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w wyjeździe tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna z rodziny 
(rodzice, rodzeństwo i wujkowie: przy wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców !)  
- jeśli po terminie 10 lipca Ośrodek Kultury będzie dysponował wolnymi miejscami, do zapisów zapraszamy 
osoby spoza gminy Tomice. 
 

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony  
z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej. 

 
 

mailto:kultura@tomice.pl
http://www.kultura.tomice.pl/
http://www.tatralandia.sk/

