
Regulamin 
 Walentynki w Aqua Zdroju

1. Organizatorem konkursu Walentynki w Aqua Zdroju 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 : 14.02.2018
4. 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 konkursu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z 
uczestnictwem w konkursie
e)wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dla celów związanych z 
uczestnictwem w konkursie. 
5. Zasady :
a) warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zrobienie zdjęcia aparatem typu polaroid i 
wrzucenie go do urny konkursowej;
b) aparat oraz specjalna walentynkowa oprawa, na tle której wykonywane będą 
zdjęcia, mieścić się będzie obok kasy basenowej w Centrum AQUA-ZDRÓJ;
c) konkurs przeznaczony jest dla par;
d) para, która prawidłowo wykona zdjęcie, zobowiązana jest do wpisania imienia 
oraz nr telefonu jednej z osób z fotografii w celu późniejszego kontaktu;
e) wszystkie zdjęcia, które trafią do urny, wezmą udział w losowaniu nagrody 
głównej;
f) losowanie odbędzie się 15.02.2018 o godzinie 12:00 i będzie rejestrowane 
oraz udostępnione w formie video na portalu – 
https://www.facebook.com/aquazdrojwalbrzych/;
g) zdjęcia niezgodne z regulaminem lub zawierające treści nieetyczne, nie wezmą 
udziału w losowaniu.
6.Nagrody :
W konkursie przewidziane są 3 nagrody główne dla par, które zostaną 
wylosowane. Nagrodami głównymi są vouchery na obiad do Restauracji AQUA-
ZDRÓJ oraz darmowe wejściówki na basen.



7. Odbiór nagród:
Odbiór nagród będzie możliwy w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu. 
Osoby nagrodzone, zostaną poinformowane o tym poprzez kontakt telefoniczny.
8. Postanowienia końcowe :
a) regulamin wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem konkursu;
b) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o których 
zobowiązany jest poinformować;
c) wszelkie informacje związane z konkursem są dostępne na stronie 
www.aqua-zdroj.pl.


