Za cznik nr 1
do Zarz dzenia Nr 33/2018
Prezesa Zarz du
Spó ki Celowej
Wa brzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne
„AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wa brzychu
z dnia 10 pa dziernika 2018 roku

Regulamin Akcji promocyjnej „KARNAWAŁOWE NOCNE PŁYWANIE”

Regulamin Akcji promocyjnej „KARNAWAŁOWE NOCNE PŁYWANIE”
1. Akcja promocyjna „Karnawałowe NOCNE PŁYWANIE” (zwana dalej „Akcją”) odbywa się na terenie Parku
Wodnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6.
1. Akcja promocyjna „Karnaw owe NOCNE P YWANIE” (zwana dalej „Akcj ”) odbywa si na terenie Parku
2. Akcja jest jednorazowa i odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku w godzinach od 21:00 do 0:00 (23:59).
Wodnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” w Wa zychu, ul. Ratuszowa 6.
3. Cena uczestnictwa w akcji wynosi 35,00 zł od osoby. W jej ramach mieści się korzystanie z basenów i
2. Akcja jest jednorazowa i odb zie si w dniu 15 luty 2019 roku w godzinach od 21:00 do 0:00 (23:59).
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