
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” 

 
1. Akcja promocyjna „Karnaw owe NOCNE P YWANIE” (zwana dalej „Akcj ”) odbywa si  na terenie Parku 

Wodnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „AQUA-ZDRÓJ” w Wa zychu, ul. Ratuszowa 6. 
2. Akcja jest jednorazowa i odb zie si  w dniu 15 luty 2019 roku w godzinach od 21:00 do 0:00 (23:59). 
3. Cena uczestnictwa w akcji wynosi 35,00 z  od osoby. W jej ramach mie   korzystanie z basenów i   

saunarium w godzinach okr onych w ust. 2. Uczestnicy Akcji otrzymu  opaski identy kacyjne, które 
pozwalaj  na poruszanie si  po obszarze prowadzonej Akcji . 

4. P atno  za udz  w Akcji mo liwa jest gotówk  k  p atnicz  lub k  rabatow , jednak e bez 
mo liwo ci rabatowania us ugi i stosowania zni ek od ceny okr lonej w ust. 2. 

5. Akcja ma charakter rekreacyjno-sportowy, w jej trakcie, w ramach prowadzonej animacji uczestnicy 
mog  poza zakresem g okr onych w ust. 3 uczestniczy w ró nego rodzaju grach i konkursach. 

6. Na czas trwania Akcji, okr ony w ust. 2, zwalnia si  uczestników z konieczno  posiadania czepków 
p ywackich.  

7. Na czas trwania Akcji, okre ony w ust. 2, dopuszcza  aby uczestnicy przebyw y na terenie krytej 
p ywalni i saunarium posiadali przebranie na zuj ce do charakteru i tematyki motywu przewodniego - 
Halloween. Strój ten powinien by  wykonany z materi ów nie wchodz cych w reak  chemiczn  z wod  
chlorowan (np. guma, lateks, lycra), a tak e, w przypadku korzystania z saunarium, z materia ów 
odpornych na dz nie wysokich temperatur. 

8. Strój, o którym mowa w ust. 7 powinien przylega   do cia a, jednak e dopuszcza  elementy 
dekoracyjne wystaj  poza obrys cia a, z zastrze eniem, e  one wykonane materia ów elastycznych, 
niezagra ych zdrowiu i bezpiecz stwu osób przebyw cych na terenie p ywalni i s trwale z zane 
ze strojem. W przypadku korzystania z saunarium elementy te powinny by  zrobione z materia ów 
odpornych na wysokie temperatury. 

9. Organizator zastrzega sobie mo liwo  zwery kowania stroju uczestnika Akcji pod wzg dem warunków 
okr onych ust. 7 i 8. i w przypadku ra ych ods pstw od zasad, które w ocenie Organizatora b d  
stano  zagro enie dla bezpiecz stwa i porz dku na obiekcie – odmó  udzia u w Akcji.  

10. Na czas Akcji, okr lony w ust. 2, dla potrzeb uczestników zostanie wydzielona strefa na spo ywanie 
po ków oraz czynny b dzie odp atnie snack bar. P atno  za sprzedawane produkty mo liwa b zie 
gotów  lub kart atnicz . 

11. Na teren Parku wodnego (okolice niecek basenowych) nie wolno wnosi  ywno  
12. W trakcie czasu trwania Akcji zabronione jest spo ywanie alkoholu lub innych rodków odurz ych. 

Organizator zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do odmowy udz u w akcji lub usun zestnika. 
13. Przed zakupem biletu uczestnik Akcji zobo zany jest wype n  o adczenie dotycz ce ochrony danych 

osobowych (RODO) wraz z informacj  o braku przeciwskaza  zdrowotnych do uczestnictwa w tego 
rodzaju akcjach, wed g wzoru stano go z nik do niniejszego regulaminu. 

14. Dopuszcza si  aby w akcji uczestniczy y osoby niepe oletnie, z zastrze eniem e w czasie Akcji musz  
znajdowa  si  pod opiek  osoby doro ej. W tej sytuacji, osoba doro a przed zakupem biletu wype nia 
o wiadczenie zawier ce zgod  na udz m oletniego w akcji, potwierdza brak przeciwskaza  
zdrowotnych oraz dotycz ce ochrony danych osobowych (RODO), wed g wzoru stanowi cego z nik 
do niniejszego regulaminu. 

15. Uczestnicy akcji zobowi zani  do przestrzegania regulaminu Parku Wodnego i Saunarium, z 
zastrze eniem odst pstw, o których mowa w ust. 6-8. 

 
 
 
 

 
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. 
2. Akcja jest jednorazowa i odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku w godzinach od 21:00 do 0:00 (23:59). 
3. Cena uczestnictwa w akcji wynosi 35,00 zł od osoby. W jej ramach mieści się korzystanie z basenów i  

saunarium w godzinach określonych w ust. 2. Uczestnicy Akcji otrzymują opaski identyfikacyjne, które 
pozwalają na poruszanie się po obszarze prowadzonej Akcji. 

4. Płatność za udział w Akcji możliwa jest gotówką, kartą płatniczą lub kartą rabatową, jednakże bez 
możliwości rabatowania usługi i stosowania zniżek od ceny określonej w ust. 2. 

5. Akcja ma charakter rekreacyjno-sportowy, w jej trakcie, w ramach prowadzonej animacji uczestnicy 
mogą poza zakresem usług określonych w ust. 3 uczestniczyć w różnego rodzaju grach i konkursach. 

6. Na czas trwania Akcji, określony w ust. 2, zwalnia się uczestników z konieczności posiadania czepków 
pływackich.  

7. Na czas trwania Akcji, określony w ust. 2, dopuszcza się, aby uczestnicy przebywający na terenie krytej 
pływalni i saunarium posiadali przebranie nawiązujące do charakteru i tematyki motywu przewodniego - 
Karnawału. Strój ten powinien być wykonany z materiałów nie wchodzących w reakcję chemiczną z wodą 
chlorowaną, (np. guma, lateks, lycra), a także, w przypadku korzystania z saunarium, z materiałów 
odpornych na działanie wysokich temperatur. 

8. Strój, o którym mowa w ust. 7 powinien przylegać ściśle do ciała, jednakże dopuszcza się elementy 
dekoracyjne wystające poza obrys ciała, z zastrzeżeniem, że są one wykonane materiałów elastycznych, 
niezagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie pływalni i są trwale związane 
ze strojem. W przypadku korzystania z saunarium elementy te powinny być zrobione z materiałów 
odpornych na wysokie temperatury. 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania stroju uczestnika Akcji pod względem warunków 
określonych ust. 7 i 8. i w przypadku rażących odstępstw od zasad, które w ocenie Organizatora będą 
stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku na obiekcie – odmówić udziału w Akcji.  

10. Na czas Akcji, określony w ust. 2, dla potrzeb uczestników zostanie wydzielona strefa na spożywanie 
posiłków oraz czynny będzie odpłatnie snack bar. Płatność za sprzedawane produkty możliwa będzie 
gotówką lub kartą płatniczą. 

11. Na teren Parku wodnego (okolice niecek basenowych) nie wolno wnosić żywności. 
12. W trakcie czasu trwania Akcji zabronione jest spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających. 

Organizator zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do odmowy udziału w akcji lub usunięcia uczestnika. 
13. Przed zakupem biletu uczestnik Akcji zobowiązany jest wypełnić oświadczenie dotyczące ochrony danych 

osobowych (RODO) wraz z informacją o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego 
rodzaju akcjach, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

14. Dopuszcza się, aby w akcji uczestniczyły osoby niepełnoletnie, z zastrzeżeniem że w czasie Akcji muszą 
znajdować się pod opieką osoby dorosłej. W tej sytuacji, osoba dorosła przed zakupem biletu wypełnia 
oświadczenie zawierające zgodę na udział małoletniego w akcji, potwierdzające brak przeciwskazań 
zdrowotnych oraz dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), według wzoru stanowiącego załącznik 
do niniejszego regulaminu. 

15. Uczestnicy akcji zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Parku Wodnego i Saunarium, z 
zastrzeżeniem odstępstw, o których mowa w ust. 6-8. 

 
 
 


