
 

 

 

 

 

 

 

OFERTA ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO 

DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 WROCŁAWSKICH SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
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Oferujemy uczniom skorzystanie ze 

strefy basenów rekreacyjnych 
Wrocławskiego Aquaparku.  

Termin obowiązywania oferty: 
8-12.04.2019 
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Uczniowie będą mieć do dyspozycji 

wszystkie atrakcje znajdujące się w 
strefie: zjeżdżalne o różnym stopniu 
trudności, leniwą rzekę czy basen z 
falami. 

Korzystanie z tych atrakcji będzie 
możliwe codziennie od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00 – 12.00. 

Istnieje możliwość zapewnienia 
wyżywienia na terenie obiektu w 
Aquabarze – za dodatkową opłatą o 
maksymalnej wysokości do 
20zł/uczeń. 



  

 
www.aquapark.wroc.pl 

 

 

 

Aquapark Wrocław deklaruje 

możliwość przyjęcia 200 uczniów 
dziennie w ramach tej oferty. 

Koszt wejścia – 1 zł za osobę (także 

opiekuna dorosłego) rozliczana po 
okresie zakończenia akcji na 
podstawie wystawionej przez 
Aquapark Wrocław faktury danej 
placówce edukacyjnej. 
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Dodatkowo Aquapark Wrocław 

oferuje zorganizowanie na terenie 
szkoły pokazów ratownictwa 
medycznego i kursu pierwszej 
pomocy prowadzonych przez 
pracowników Wrocławskiego Parku 
Wodnego. Zajęcia dedykowane 
uczniom klas 1-3. Czas trwania zajęć: 
2 godziny.  
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Jak rezerwować miejsce? 

1. Zainteresowany ofertą Aquaparku dyrektor szkoły kontaktuje się z przedstawicielem Aquaparku, 
rezerwując miejsce i termin wizyty (liczy się kolejność zgłoszeń). 

2. Podczas rezerwacji przedstawiciel szkoły podaje informacje o tym, czy szkoła będzie mogła w tym 
dniu dedykować opiekunów i zorganizować wyjście dla grupy uczniów czy obiekt jest całkowicie 
wyłączony. 

3. W przypadku zamknięcia placówki i braku możliwości zapewnienia przez szkołę opiekunów, 
Aquapark zobowiązuje się do przyjmowania uczniów indywidulanie (możliwa obecność jednego 
dorosłego opiekuna wraz z dzieckiem na zasadach promocyjnych). 

Uwaga! W obu przypadkach dyrektor szkoły wraz z rezerwacją miejsca, przesyła listę dzieci (imię i 
nazwisko), które mogą skorzystać z oferty. Pracownicy kas będą na podstawie tej listy weryfikować dane 
uczniów na podstawie legitymacji szkolnych.  

 

Aquapark Wrocław zobowiązuje się do zapewnienia dodatkowej obsługi na czas obowiązywania oferty 
oraz uruchomienia dodatkowej kasy dla beneficjentów projektu. 
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Osoba wyznaczona przez Aquapark 

Wrocław do kontaktu z placówkami 
edukacyjnymi: 

 

Kornel Kempiński 
Kierownik Obiektu 
T +48 (71) 77 11 558 
M +48 608 536 864 
kornel.kempinski@aquapark.wroc.pl 


