
 

 

 

           

 

REGULAMIN IMPREZY „XXII NOC NATURYSTÓW”  

w dniu z 27 na 28 listopada 2021 roku 

 

1. Organizatorem imprezy jest:  

Aqua Park Łódź Sp. z o. o., 94-208 Łódź, al. Unii Lubelskiej 4, tel.: (+48) 42 6400 800; fax: 

(+48) 42 683 44 78, www.aquapark.lodz.pl; e-mail: noc@aquapark.lodz.pl. 

 

2. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminów 

panujących w Aquaparku. Regulaminy znajdują się na stronie internetowej Aquaparku FALA 

w Łodzi: http://www.aquapark.lodz.pl/regulaminy.php . 

 

3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wykupienie biletu wstępu i stosowanie się do 

zasad panujących wśród naturystów, w szczególności określonych poniżej: 

 

3.1. Osoby biorące udział w imprezie naturystycznej obowiązuje zachowanie strefy nagości  

w całym obiekcie: w Strefie Basenowej i Strefie Saun. Niedopuszczalne jest noszenie podczas 

imprezy kostiumów kąpielowych, elementów ubrania czy bielizny. Wzajemna nagość 

podczas imprezy jest wyrazem szacunku do samego siebie oraz do innych ludzi. 

 

3.2. Nagość nie oznacza przyzwolenia ani akceptacji zachowań uznanych społecznie  

za nieprzyzwoite, zaczepiania czy narzucania się innym osobom lub jakiegokolwiek 

komentowania ich wyglądu. 

 

3.3. Organizatorzy, ratownicy, animatorzy i pracownicy ochrony przez całą imprezę 

występują w ubraniach. 

 

4. W celu zapewnienia wysokiego standardu i dbałości o komfort gości impreza jest 

skierowana do:  

a. pełnoletnich par, 

b. pojedynczych, dorosłych osób tzw. „singli”, którzy mogą wziąć udział w imprezie  

za rekomendacją pary, która bierze udział w 22 Nocy Naturystów. Rekomendacja 

przyjmowana jest na Formularzu rekomendacyjnym dostępnym do pobrania na stronie 

internetowej oraz w kasie Aquaparku.  

 

5.  Czas trwania imprezy to 4 godziny 15 minut (21:15 - 01:15) 

Miejsce imprezy: Aquapark FALA przy Al. Unii Lubelskiej 4 94-208 Łódź tel.:  

(+48) 42 6400 800; fax: 42 683 44 78;  www.aquapark.lodz.pl. 

 

5.1. Strefę Basenową, Spa oraz Strefę Saun należy opuścić do godziny 01:15. 

 

5.2. W czasie trwania całej imprezy, do godziny 1:00 czynna jest Restauracja  Fala w części 

restauracyjnej w holu głównym oraz Bar Mokry. Zamówienia przyjmowane są do godz. 

00:30. W holu głównym obowiązuje płatność gotówką lub kartą płatniczą, a w Barze Mokrym 

zakupy dokonywane są przy użyciu transpondera. 

 

             5.3. Zabronione jest wnoszenie własnych produktów żywnościowych i napojów oraz  

spożywanie ich na terenie Aquaparku. 

http://www.aquapark.lodz.pl/
http://www.aquapark.lodz.pl/regulaminy.php
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5.4. Spożywanie produktów zakupionych w restauracji możliwe jest wyłącznie na terenie  

Restauracji Fala. 

 

6. Zakup biletu na imprezę możliwy jest: 

a. w kasie Aquaparku – od godziny 20:00 w dniu 27.11.2021 r. 

b. w sklepie internetowym – od 8 listopada 2021 r. do 26 listopada  2021 r. do godziny 20:00.  

 

6.1. Podczas imprezy nie są honorowane karty benefitowe, partnerskie (np. MultiSport, 

Medicover Sport, FitProfit, PZU Sport, Karta Łodzianina, Łódzka Karta Dużej Rodziny).  

 

6.2. Oferta nie łączy się z innymi ofertami Aquaparku FALA, w tym m.in.: kartami 

abonamentowymi, Kartami Stałego Klienta, Kartami Klubu Saunowicza. Nie są również 

dostępne bilety ulgowe. 

 

6.3. Bilet zakupiony w sklepie internetowym należy okazać w kasie Aquaparku w celu 

otrzymania transpondera umożliwiającego rozliczenie pobytu w Aquaparku. 

 

6.4. Bilet na imprezę jest biletem jednorazowym, co oznacza, że opuszczenie obiektu 

Aquaparku przez klienta, rozliczenie pobytu albo zdanie transpondera równoznaczne jest z 

jednoznaczną wolą opuszczenia imprezy przez uczestnika, bez możliwości ponownego 

wejścia na teren imprezy. 

 

7.  OBOWIĄZUJĄCE CENY: promocyjna, regularna i cena specjalna z 50% rabatem. 

 

7.1. CENA PROMOCYJNA DLA PAR – zakup w sklepie internetowym Aquaparku. 

Cena promocyjna jednego biletu wstępu na imprezę dla pary wynosi 180 zł (wstęp do Strefy 

Basenowej i do Strefy Saun). Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup biletu w sklepie 

internetowym dostępnym na stronie internetowej: www.aquapark.lodz.pl na warunkach 

określonych w regulaminie sklepu internetowego. 

 

7.2. CENA REGULARNA - obowiązująca w dniu imprezy.  

Osoby, które nie dokonały zakupu biletów w cenie promocyjnej, mogą kupić bilety wstępu w 

kasie Aquaparku, bezpośrednio przed imprezą w cenie regularnej, która  wynosi 198 zł od 

pary. 

 

7.2.a. Jeżeli w imprezie chce wziąć udział pełnoletni singiel, musi uzyskać rekomendację od 

pary, która bierze udział w imprezie na specjalnym Formularzu rekomendacji, który należy 

przekazać kasjerowi przy zakupie biletu. Cena regularna dla singla wynosi 99 zł. 

 

7.3. CENA SPECJALNA Z 50% RABATEM  

Osoby, kupując w dniu imprezy bilet całodzienny na Strefę Basenową, do Strefy Saun lub 

bilet łączony Basen + Sauna mogą dokupić bilet na imprezę Noc Naturystów w specjalnej 

cenie z 50 % rabatem czyli 100 zł za parę. Bilet ten należy zakupić nie później niż na 

godzinę przed rozpoczęciem imprezy (to jest do godziny 20:15). 

 

 

http://www.aquapark.lodz.pl/


 

 

 

 

 

 

 

7.3.a. Jeżeli bilet w cenie specjalnej chce zakupić pełnoletni singiel, musi uzyskać 

rekomendację od pary, która bierze udział w imprezie na specjalnym Formularzu 

rekomendacji,  który należy przekazać kasjerowi przy zakupie biletu. Cena specjalna z 50% 

rabatem dla singla wynosi 50 zł. 

 

7.3.b. Osoby kupujące bilet na imprezę w cenie specjalnej zachowują przyznany im wcześniej 

transponder z numerem szafki w szatni w strefie basenowej i mogą dalej korzystać z atrakcji 

Aquaparku bez ograniczeń.  

 

7.3.c. W przypadku, gdy osoby korzystają z szafki w strefie saun, to po zakupie biletu na 

imprezę otrzymają w kasie Aquaparku, po zdaniu transpondera do szafki w Strefie Saun, 

nowy transponder z numerem szafki w strefie basenowej, do której przenoszą swoje rzeczy.  

Szafki w strefie saun podczas imprezy nie będą dostępne dla gości.  

 

7.3.d. Warunkiem skorzystania z ceny specjalnej jest zachowanie ciągłości pobytu w obiekcie 

Aquaparku pomiędzy biletem całodziennym a imprezą, z zastrzeżeniem pkt 6.3.e. Nagość na 

terenie całego obiektu obowiązuje dopiero od godziny 21:15. 

 

7.3.e. O godzinie 20:45 wszyscy klienci są wypraszani z części użytkowych obiektu 

Aquaparku FALA w celach organizacyjnych, aby umożliwić selekcję uczestników imprezy i 

weryfikację zakupionych biletów. 

 

8. Rezerwacji masaży i zabiegów w Spa & Wellness należy dokonywać pod numerem 

telefonu: 42 630-50-65 (w dowolny dzień tygodnia w godzinach 12.00-21.00).  

 

8.1. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej należy zapłacić 50 zł zadatku na poczet 

zaplanowanego zabiegu/masażu, który w przypadku rezygnacji przez klienta z usługi nie 

podlega zwrotowi. Za rezygnację uważany jest również przypadek, w którym klient dokona 

rezerwacji zabiegu/masażu, jednak nie dokona zakupu biletu na imprezę, bądź z 

jakichkolwiek innych przyczyn nie będzie mógł w niej uczestniczyć (np. singiel, który nie 

przedłoży w kasie Formularza rekomendacji.). 

 

8.2. Zadatek na zabieg/masaż należy wpłacić na konto Aquaparku w Santander Bank, 

Numer konta: 76 1090 1304 0000 0001 0874 1932 wraz z podaniem imienia i nazwiska i 

rodzaju zabiegu. 

 

8.3. W przypadku zbyt małej liczby rezerwacji część Spa&Wellness nie będzie dostępna dla 

uczestników imprezy, a zadatki na zabiegi/masaże zostaną zwrócone na konta klientów w 

terminie 3 dni roboczych od dnia imprezy. O braku uruchomienia części Spa&Wellness 

Aquapark poinformuje poprzez publikację stosownej informacji na stronie internetowej 

najpóźniej w dniu imprezy. 

 

9. Organizator najpóźniej tydzień przed planowaną imprezą udostępni jej program na stronie 

internetowej: www.aquapark.lodz.pl oraz na swoim fanpage na Facebooku, zastrzegając 

sobie możliwość wprowadzania zmian w programie. 

http://www.aquapark.lodz.pl/


 

 

 

 

 

 

 

9.1. W Strefie Saun zaplanowane są różnorodne ceremonie saunowe, w których możliwość 

uczestniczenia przez  klientów ograniczona jest każdorazowo wielkością sauny oraz aktualnie  

panującymi obostrzeniami epidemicznymi. Wejścia na seanse możliwe będą dla klientów 

zgodnie z  kolejnością ich przybycia na dany seans. W saunach obowiązują zasady 

poprawnego saunowania opisane w Regulaminie Korzystania ze Strefy Saun, dostępnym na: 

stronie internetowej: https://aquapark.lodz.pl/cennik/regulaminy/ 

 

9.2. Zakup biletu na imprezę nie gwarantuje dostępności do wszystkich atrakcji w Strefie 

Basenowej i Strefie Saun w każdym czasie.  

 

10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników 

porządkowych (ochrony, ratowników), którzy w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania na imprezie lub zakłócania przez osoby porządku mają prawo do usunięcia 

uczestnika z imprezy. 

 

11. Od uczestnika imprezy, który chce  skorzystać z usług gastronomicznych w Barze 

Mokrym wymagane jest zakrycie całego ciała ręcznikiem. 

 

12. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu innych uczestników Nocy Naturystów, a w szczególności przestrzegać 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

13. Urządzenia techniczne na terenie obiektu mogą być obsługiwane jedynie przez osoby 

do tego upoważnione. Dostęp uczestników do tych urządzeń nie jest dozwolony. 

 

14. Każdy uczestnik imprezy musi posiadać własny ręcznik. W dniu imprezy nie ma 

możliwości wypożyczania ręczników. 

 

15. Podczas imprezy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby będące pod jego 

wpływem będą usuwane z imprezy. 

 

16. Zabronione jest używanie aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. W przypadku złamania zakazu 

fotografowania/filmowania uczestnik imprezy będzie z niej usunięty, a sprzęt nagrywający 

przekazany ochronie obiektu do wyjaśnienia sprawy.  

 

17. Podczas imprezy dostępny jest dla gości całoroczny basen wypływowy z podgrzewaną 

wodą oraz basen wody zimnej w Strefie Saun. Inne baseny na terenie zewnętrznym są w tym 

czasie nieczynne.  

 

18. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty 

pozostawione na terenie Aquaparku bez dozoru właściciela. 

 

19. Za szkody na zdrowiu i mieniu uczestników imprezy Organizator ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.  



 

 

 

 

 

 

20. Na terenie Aquaparku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu 

w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, a także ochrony mienia. Na 

czas trwania imprezy od 21:15 do 1:30 zostaną wyłączone monitory w punkcie ochrony, które 

służą do obserwacji hali basenowej oraz szatni. Na stanowisku monitoringu jest zamontowana 

kamera, dzięki której będzie można udowodnić, że monitory pozostawały wyłączone na cały 

czas trwania imprezy oraz że pracownicy ochrony nie przeglądają nagrań z imprezy. W dniu 

29 listopada 2021 roku zostanie komisyjnie zgrany materiał z zapisu monitoringu Nocy 

Naturystów na osobny, zaszyfrowany dysk i pozostanie na nim przez 2 miesiące, tj. do 

29.01.2022 roku, po czym zostanie trwale usunięty. Zapis z monitoringu  zostanie usunięty 

natychmiast po zgraniu materiałów na dysk. 

 

21. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. odmowy wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym, 

b. odmowy wstępu na imprezę osobom bez biletu, 

c. odmowy wstępu na imprezę osobom – singlom, niemogącym przedstawić Formularza 

rekomendacji, 

d. zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, 

d. odwołania imprezy lub jej skrócenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, 

niezależnych od Aquaparku. 

 

22. W przypadku odwołania wydarzenia Organizator będzie zwracać pieniądze. 

 

23. Przez kupno biletu wstępu osoba będąca na imprezie potwierdza, że zapoznała się z 

niniejszym Regulaminem oraz pozostałymi Regulaminami obowiązującymi w Obiekcie, 

wyraziła zgodę na ich treść oraz zobowiązała się do ich stosowania.  

 

24. Wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych  

po zakończeniu imprezy.  

 

25. KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej: RODO, informuje, że Aqua Park Łódź Sp. z o.o., z 

siedzibą w Łodzi, przy ul. Unii Lubelskiej 4 jest Administratorem danych osobowych.  

2. We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją imprezy XXII Nocy 

Naturystów, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

a w przypadku dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub obrony 

praw - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO   (prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania danych w tym 

celu jest dochodzenie lub obrona roszczeń przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o.).  Na terenie 

Aquaparku znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem w celu 

zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób, a także ochrony mienia;  
 



 

 

 

 

 

 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach  monitoringu wizyjnego  

jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi.   
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Spółki i 

upoważnione osoby działające na zlecenie Aqua Park Łódź sp. z o.o., a także podmioty działające 

na zlecenie i w imieniu Aqua Park Łódź sp. z o.o.. Jeśli to wynika z przepisów prawa, dane z 

nagrań monitoringu możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania.  

5. Dane osobowe  przetwarzane będą przez czas trwania imprezy XXII Nocy Naturystówa. oraz po 

jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń. Nagrania obrazu z 

monitoringu wizyjnego Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane 

i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy prawa nie 

stanowią inaczej; po upływie tego okresu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają  

zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie  

z  przepisami prawa. 

6. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych; 

7. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza 

to, że żadne decyzje nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych  

profili. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania 

danych osobowych. 
9. Podanie przez Panią / Pana danych w formularzu rekomendacji  jest dobrowolne, ale niezbędne w 

celu uczestnictwa w XXII Nocy Naturystów (osoba rekomendowana), oraz udzielenia 

rekomendacji (osoby rekomendujące).  
 


