
 
 

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA POBYT DZIECKA W JAMIE BAZYLISZKA – FERIE 2023 

 

1. Dane osobowe dziecka: 

Nazwisko: ............................................................................................................................... 

Imię: ...................................................................................................................................... 

Wiek: ...................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: 

ulica i numer domu:............................................................................................................ 

kod pocztowy: ……………………………… miejscowość: ............................................ 

 

2. Dane osobowe Rodzica/Opiekuna - osoby do kontaktu: 

Nazwisko: ………………........................................................................................................ 

Imię: ......................................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy:…………………………………………………………………………… 

Adres e-mail: ......................................................................................................................... 

 

3. Dane osoby upoważnionych do odbioru dziecka (jeśli nie będzie to Rodzic/Opiekun): 

Imię: ......................................................................................................................................... 

Nazwisko: .............................................................................................................................. 

Seria i numer dowodu osobistego: ............................................................................. 

 

4. Zgłaszam pobyt dziecka w Jamie Bazyliszka w terminie i godzinach: 

Data: ……………………………………………………………………………………………….. 

Godziny (od-do): ……………………………………………………………………………… 
(min. 2h lub więcej/cały dzień 10:00-15:30) 

Obiad:  TAK    NIE  

Jeśli zaznaczyłeś  TAK wybierz jedno z dań obiadowych, które zostanie podane podczas pobytu 

dziecka w Jamie Bazyliszka  

Do wyboru: 

Nuggetsy z frytkami               Paluszki rybne z frytkami  

Naleśniki z serem              Pierogi ruskie               Pierogi z mięsem  

*Do każdego posiłku wydawana jest lemoniada  

 

5. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

a) Czy dziecko może uczestniczyć w zajęciach plastycznych i artystycznych ? 

TAK    NIE  

 



 
 

 

 

b) Czy dziecko jest uczulone na preparaty i artykuły plastyczne? 

TAK    NIE  

 

Jeśli tak, to na jakie? ........................................................................................................ 

 

c) Czy dziecko może brać udział w zabawach oraz aktywnościach fizycznych (warsztaty taneczne, 

warsztaty cyrkowe)? 

TAK    NIE  

 

d) Czy wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie dziecka z atrakcji zewnętrznych (Legendia Flower, 

Ptasi Patrol, Leśna Wyprawa)? TAK    NIE  

 

e) Czy dziecko jest alergikiem? TAK    NIE  

 

Jeśli tak, to na co jest uczulone? ............................................................................................ 

 

Niniejszym potwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które 

mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki. 

 

Akceptuję regulamin pobytu dziecka w Jamie Bazyliszka dostępny na stronie internetowej: 

https://www.legendia.pl/atrakcje/jama-bazyliszka/magiczne-ferie-z-bazyliszkiem oraz będący 

załącznikiem do niniejszego formularza. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu dla 

potrzeb organizacji pobytu dziecka w Jamie Bazyliszka w okresie ferii zimowych pomiędzy 16.01.2023 

a 29.01.2023 przez Śląskie Wesołe Miasteczko Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Plac Atrakcji 1 41-500, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 0 poz. 

922). Administratorem danych osobowych wskazanych w formularzu jest Śląskie Wesołe Miasteczko z 

siedzibą: 40-001 Chorzów, Pl. Atrakcji 1. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje prawo dostępu do 

moich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia. Oświadczenia w tym 

zakresie należy składać poprzez pisemne oświadczenie przesłane na adres: Śląskie Wesołe Miasteczko 

z siedzibą: 40-501 Chorzów, Pl. Atrakcji 1 lub na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

Jana Golais: privacy@tmr.sk 

Informacje na temat ochrony danych osobowych są zawarte w Zasadach ochrony prywatności i 

przetwarzania danych osobowych w ramach TMR Group i są opublikowane na stronie  www.tmr.sk/o-

nas/gdpr/ oraz dostępne na stronie internetowej www. legendia.pl w zakładce Polityka Prywatności. 

 

 

Data:……………………………………………………      Podpis: ...................................................................................................... 

https://www.legendia.pl/atrakcje/jama-bazyliszka/magiczne-ferie-z-bazyliszkiem
http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/
http://www.tmr.sk/o-nas/gdpr/
http://szczyrkowski.pl/


 
 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POBYTU DZIECKA W JAMIE BAZYLISZKA W OKRESIE FERII 

ZIMOWYCH 2023 

 

1. Jama Bazyliszka znajduje się na terenie Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. 

Wjazd znajduje się od strony Zielony Zaułek 3. Obiekt dysponuje osobnym parkingiem dla Gości. 

2. Operatorem Jamy Bazyliszka jest Śląskie Wesołe Miasteczko sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 

41-501 przy Placu Atrakcji 1. 

3. Jama Bazyliszka w okresie ferii zimowych 2023, czyli pomiędzy 16.01.2023 a 29.01.2023 jest 

otwarta w godzinach 10:00 – 15:30. Pobyt dziecka jest możliwy przez minimum dwie godziny 

wskazane przez Rodzica/Opiekuna lub więcej, ale maksymalnie 5,5 godziny pomiędzy 10:00 a 

15:30.  

4. Z pobytu w Jamie Bazyliszka mogą skorzystać dzieci, które ukończyły 8 r.ż., ale nie ukończyły 15 

r.ż. Dzieci pozostawione pod opieką kadry Jamy Bazyliszka muszą być samodzielne w stopniu 

umożliwiającym samodzielne i bezpieczne korzystanie z infrastruktury Jamy Bazyliszka. 

5. Pobyt dziecka powinien zostać zgłoszony przez Rodzica dzień wcześniej do godziny 15:00. 

Zgłoszenie odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania na stronie 

https://www.legendia.pl/atrakcje/jama-bazyliszka/magiczne-ferie-z-bazyliszkiem. 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres jamabazyliszka@tmr.sk. Formularza nie trzeba 

drukować, złożenie podpisu na formularzu odbywa się w czasie przekazania dziecka na pobyt.    

6. Na pobyt może zostać zgłoszone tylko dziecko zdrowe, nie przebywające na kwarantannie i nie 

mające żadnych objawów chorobowych.  

7. Dzieci są przydzielane do 5-osobowej grupy, nad którą czuwa opiekun. 

8. Pobyt w Jamie Bazyliszka jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na 

stronie www.legendia.pl. Płatność należy uiścić w kasie Jamy Bazyliszka w czasie przekazywania 

dziecka na pobyt, chyba że płatność została dokonana wcześniej za pośrednictwem zakupów w 

systemie gopass.travel. Wówczas w momencie przekazywania dziecka na pobyt należy okazać 

obsłudze kartę Gopass, dla której został przypisany bilet na pobyt dziecka w Jamie Bazyliszka. 

9. W przypadku wcześniejszego opuszczenia Jamy Bazyliszka z powodu innego niż wina operatora 

Jamy Bazyliszka, opłata nie podlega obniżeniu lub zwrotowi. 

10. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany odebrać dziecko zgodnie z godzinami wskazanymi  

w formularzu rezerwacyjnym, najpóźniej o godzinie 15:30. Przedłużenie pobytu ponad czas 

wskazany w formularzu rezerwacyjnym skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z 

cennikiem. Ponadto, jeżeli pobyt dziecka ponad zadeklarowany czas przedłuży się o ponad 1h,  

bez wcześniejszego powiadomienia obsługi o możliwości opóźnienia odbioru dziecka z przyczyn 

losowych, będzie to skutkować naliczeniem kary w wysokości równowartości całodniowego 

biletu na pobyt (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz w przypadku dalszego nie stawienia 

https://www.legendia.pl/atrakcje/jama-bazyliszka/magiczne-ferie-z-bazyliszkiem
mailto:jamabazyliszka@tmr.sk
http://www.legendia/


 
 

 

 

się po odbiór dziecka (ponad 1 godzinę od zadeklarowanej godziny odbioru) operator Jamy 

Bazyliszka powiadomi najbliższy komisariat Policji o zaistniałej sytuacji. 

11. W czasie pobytu w Jamie Bazyliszka dziecko może wielokrotnie korzystać z urządzenia 

rozrywkowego Bazyliszek, z urządzenia Gaj urwisów, automatów do gier, dmuchańca oraz 

dostępnych gier planszowych z uwzględnieniem zapisów regulaminów poszczególnych atrakcji. 

12. Opiekun grupy organizuje zabawę dzieci w Jamie Bazyliszka, czuwa nad jej bezpieczeństwem, 

dba o higienę dzieci, koordynuje skorzystanie przez dzieci z opłaconego posiłku oraz służy 

dzieciom pomocą. 

13. Opiekun grupy oraz pozostali pracownicy Jamy Bazyliszka, nie ponoszą odpowiedzialności za 

szkody lub krzywdy spowodowane przez dziecko, które nie stosuje się do poleceń i upomnień 

obsługi i wynikające z użytkowania atrakcji niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz regulaminem. 

W takim przypadku za powstałe szkody lub krzywdy w pełni odpowiadają 

Rodzice/Opiekunowie dziecka. 

14. Pracownicy Jamy Bazyliszka mogą odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeżeli 

swoim zachowaniem, ubraniem lub posiadanymi przedmiotami, zagraża ono innym 

uczestnikom zabawy lub sprawia problemy wychowawcze, w tym w szczególności: nie stosuje 

się do próśb i poleceń obsługi, przejawia zachowania agresywne w stosunku do innych osób, 

dopuszcza się celowego niszczenia mienia itp. W przypadku decyzji o skróceniu pobytu dziecka 

w Jamie Bazyliszka, Pracownik niezwłocznie informuje o tym fakcie Rodzica/Opiekuna i 

zobowiązuje Rodzica/Opiekuna do odebrania dziecka w ciągu godziny. W przypadku nie 

stawienia się Rodzica/Opiekuna na wezwanie w ciągu godziny Operator Jamy Bazyliszka ma 

prawa zastosować analogiczne środki jak te opisane w punkcie 10 regulaminu. 

15. Dziecko może skorzystać z obiadu, za dodatkową opłatą. W przypadku pobytu całodziennego 

obiad zawarty jest w cenie biletu i nie ma możliwości rezygnacji z niego. 

16. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka (gorączka, wymioty, bóle) Pracownik Jamy 

Bazyliszka natychmiast informuje Rodzica/Opiekuna o takich okolicznościach i zobowiązuje 

Rodzica/Opiekuna do odebrania dziecka w ciągu godziny.  

17. Pracownicy Jamy Bazyliszka nie podają dzieciom żadnych lekarstw ani suplementów diety.  

18. Pracownicy Jamy Bazyliszka nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste dzieci i nie 

przyjmują rzeczy na przechowanie.  

19. Klienci korzystający z Jamy Bazyliszka w okresie ferii zimowych nie są upoważnieni do 

korzystania z pozostałej części parku, z wyjątkiem atrakcji dostępnych w czasie oferty 

Magicznych Ferii w Jamie Bazyliszka tj. Legendia Flower, Ptasi Patrol, Leśna Wyprawa, zgodnie 

z rozkładem jazdy atrakcji oraz ich regulaminami. Po opuszczeniu Jamy Bazyliszka Klienci są 

zobowiązani do opuszczenia terenu Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka.  

20. W Jamie Bazyliszka obowiązują dostępne na stronie www.legendia.pl:  

- Regulamin Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka 

- Regulamin urządzenia rozrywkowego Bazyliszek 

- Regulamin Gameroomu. 


