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Prezesa ZarzČdu
Spóųki Celowej
Waųbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Waųbrzychu
z dnia 10 paǍdziernika 2018 roku

Regulamin Akcji promocyjnej „KARNAWAŁOWE NOCNE PŁYWANIE”
1. Akcja promocyjna „KarnawĂųowe NOCNE PBYWANIE” (zwana dalej „AkcjČ”) odbywa siħ na terenie Parku
Wodnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” w Waųďƌzychu, ul. Ratuszowa 6.
2. Akcja jest jednorazowa i odbħĚzie siħ w dniu 15 luty 2019 roku w godzinach od 21:00 do 0:00 (23:59).
3. Cena uczestnictwa w akcji wynosi 35,00 zų od osoby. W jej ramach mieƑĐŝ Ɛŝħ korzystanie z basenów i
saunarium w godzinach okrĞƑůonych w ust. 2. Uczestnicy Akcji otrzymuũČ opaski identyĮkacyjne, które
pozwalajČ na poruszanie siħ po obszarze prowadzonej Akcji .
4. PųatnoƑđ za udzŝĂų w Akcji moǏliwa jest gotówkČ͕ kĂƌƚČ pųatniczČ lub kĂƌƚČ rabatowČ, jednakǏe bez
moǏliwoƑci rabatowania usųugi i stosowania zniǏek od ceny okrĞƑlonej w ust. 2.
5. Akcja ma charakter rekreacyjno-sportowy, w jej trakcie, w ramach prowadzonej animacji uczestnicy
mogČ poza zakresemƵƐųƵg okrĞƑůonych w ust. 3 uczestniczyđw róǏnego rodzaju grach i konkursach.
6. Na czas trwania Akcji, okrĞƑůony w ust. 2, zwalnia siħ uczestników z koniecznoƑĐŝ posiadania czepków
pųywackich.
7. Na czas trwania Akcji, okreƑůony w ust. 2, dopuszcza Ɛŝħ͕ aby uczestnicy przebywĂũČĐy na terenie krytej
pųywalni i saunarium posiadali przebranie naǁŝČzujČce do charakteru i tematyki motywu przewodniego Halloween. Strój ten powinien byđ wykonany z materiĂųów nie wchodzČcych w reakĐũħ chemicznČ z wodČ
chlorowanČ͕ (np. guma, lateks, lycra), a takǏe, w przypadku korzystania z saunarium, z materiaųów
odpornych na dzŝĂųĂnie wysokich temperatur.
8. Strój, o którym mowa w ust. 7 powinien przylegađ ƑĐŝƑůĞ do ciaųa, jednakǏe dopuszcza Ɛŝħ elementy
dekoracyjne wystajČĐĞ poza obrys ciaųa, z zastrzeǏeniem, Ǐe ƐČ one wykonane materiaųów elastycznych,
niezagraǏĂũČĐych zdrowiu i bezpieczĞŷstwu osób przebywĂũČcych na terenie pųywalni i sČtrwale zǁŝČzane
ze strojem. W przypadku korzystania z saunarium elementy te powinny byđ zrobione z materiaųów
odpornych na wysokie temperatury.
9. Organizator zastrzega sobie moǏliwoƑđ zweryĮkowania stroju uczestnika Akcji pod wzgůħdem warunków
okrĞƑůonych ust. 7 i 8. i w przypadku raǏČĐych odsƚħpstw od zasad, które w ocenie Organizatora bħdČ
stanoǁŝđ zagroǏenie dla bezpieczĞŷstwa i porzČdku na obiekcie – odmóǁŝđ udziaųu w Akcji.
10. Na czas Akcji, okrĞƑlony w ust. 2, dla potrzeb uczestników zostanie wydzielona strefa na spoǏywanie
poƐŝųków oraz czynny bħdzie odpųatnie snack bar. PųatnoƑđ za sprzedawane produkty moǏliwa bħĚzie
gotówŬČ lub kartČƉųatniczČ.
11. Na teren Parku wodnego (okolice niecek basenowych) nie wolno wnosiđ ǏywnoƑĐŝ͘
12. W trakcie czasu trwania Akcji zabronione jest spoǏywanie alkoholu lub innych Ƒrodków odurzĂũČĐych.
Organizator zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do odmowy udzŝĂųu w akcji lub usunŝħĐŝĂƵĐzestnika.
13. Przed zakupem biletu uczestnik Akcji zoboǁŝČzany jest wypeųnŝđ oƑǁŝadczenie dotyczČce ochrony danych
osobowych (RODO) wraz z informacjČ o braku przeciwskazaŷ zdrowotnych do uczestnictwa w tego
rodzaju akcjach, wedųƵg wzoru stanoǁŝČĐĞgo zĂųČĐǌnik do niniejszego regulaminu.
14. Dopuszcza siħ͕ aby w akcji uczestniczyųy osoby niepeųŶoletnie, z zastrzeǏeniem Ǐe w czasie Akcji muszČ
znajdowađ siħ pod opiekČ osoby doroƐųej. W tej sytuacji, osoba doroƐųa przed zakupem biletu wypeųnia
oƑwiadczenie zawierĂũČce zgodħ na udzŝĂų mĂųoletniego w akcji, potwierdzaũČĐĞ brak przeciwskazaŷ
zdrowotnych oraz dotyczČce ochrony danych osobowych (RODO), wedųƵg wzoru stanowiČcego zĂųČĐǌnik
do niniejszego regulaminu.
15. Uczestnicy akcji zobowiČzani ƐČ do przestrzegania regulaminu Parku Wodnego i Saunarium, z
zastrzeǏeniem odstħpstw, o których mowa w ust. 6-8.

