
 

 

   

   

  

       Regulamin konkursu na facebooku- Walentynki z Aqua Zdrojem 

 

1. Organizatorem konkursu jest Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne 

„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 6, 58-304 Wałbrzych, NIP: 8862888016 

2. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator. 

3. Termin konkursu :  

a) 8.02-13.02.2017 do godziny 23:59 ; 

b) zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni 14.02 o godzinie 12:00 na profilu  

            facebook Aqua-Zdrój. 

4. Miejsce konkursu : 

Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na Fanpage'u  AQUA ZDRÓJ Wałbrzych- 

Centrum Aktywnego Wypoczynku  ; 

5. Uczestnictwo : 

Uczestnik konkursu oświadcza, że : 

a) jest osobą pełnoletnią ; 

b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do 

Konkursu; 

c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu; 

d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu 

Facebook; 

e) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w 

Konkursie; 

f) jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.  

6. Zasady konkursu :  

a) należy polubić Fanpage na facebooku – AQUA ZDRÓJ Wałbrzych- Centrum Aktywnego 

Wypoczynku ; 

 b) udostępnić post konkursowy na swojej tablicy ; 

 c) wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym ; 

 d) pary, które zdecydują się wziąć udział w konkursie mogą udostępnić TYLKO 

 JEDNO SWOJE ZDJĘCIE ; 

  e) Należy wykonać je na ściance Walentynkowej, która znajduje się na basenie 

            Centrum AQUA-ZDRÓJ.  

f) Na zdjęciu powinna znaleźć się para, która w sposób oryginalny zaprezentuje uczucia wobec 

siebie. 

g) Zdjęcia niezgodne z regulaminem lub zawierające treści nieetyczne będą usuwane     



 

 

 

 

przez organizatora konkursu 

 

7. Nagrody : 

Nagrodą dla każdej pary, która wykona zadanie konkursowe są podwójne jednorazowe 

(bezterminowe) wejściówki na basen w Centrum AQUA ZDRÓJ w Wałbrzychu. Ponadto dla 

trzech par, których zdjęcia według  Komisji Konkursowej okażą się najlepsze, oryginalne, 

dodatkowo przewidziana jest nagroda główna w postaci imiennych voucherów na obiad w 

restauracji AQUA-ZDRÓJ. 

8. Odbiór nagród :  

Odbiór jednorazowych wejściówek do Centrum AQUA-ZDRÓJ oraz nagród głównych będzie 

możliwy w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.  Osoby nagrodzone, zostaną 

poinformowane o tym w osobnym komunikacie na Fanpage'u.  

9. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem Konkursu; 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o których zobowiązany jest 

poinformować ; 

3. W kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa.  


