
REGULAMIN IMPREZY „XX NOC NATURYSTÓW”  

w dniu z 1 na 2 lutego 2020 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, e-mail: noc@aquapark.lodz.pl, www.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. 

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

całym obiekcie: w hali basenowej, 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” za rekomendacją. Single mogą wziąć udział 

w imprezie pod warunkiem, że są oni znani innym uczestnikom i przynajmniej dwie osoby 

- uczestnicy Nocy Naturystów poświadczą za „singla” w formie pisemnej  

na  Formularzu rekomendacyjnym dostępnym do pobrania na stronie internetowej oraz  

w kasie Aquaparku.  

 

5.  Czas trwania imprezy to 4 godziny 15 minut (21:15-01:30) 

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 czynna jest Restauracja  Fala. Obowiązuje płatność 

gotówką lub kartą płatniczą.  

  5.4. Zabronione jest wnoszenie własnych produktów żywnościowych i napojów oraz 

spożywanie ich na terenie Aquaparku. 

5.5.Spożywanie produktów zakupionych w restauracji możliwe jest wyłącznie w Restauracji 

Fala. 

 

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

 

6.1. CENA PROMOCYJNA – wpłata przelewam na konto Aquaparku 

Cena promocyjna jednego biletu wstępu na imprezę to 80 zł (wstęp do strefy basenowej i do 

strefy saun). Warunkiem skorzystania z promocji jest wpłata kwoty w wysokości 80 zł na konto 

Aquaparku do dnia 29 stycznia 2020 r. (włącznie). 

 

http://www.aquapark.lodz.pl/
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6.1.a.  W celu skorzystania z oferty promocyjnej należy do dnia 29 stycznia 2020 r. 

(włącznie) przesłać na adres: noc@aquapark.lodz.pl e-mail zawierający:  

1)  imiona i nazwiska osób, dla których zakupiono bilety, 

2) zeskanowane lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu 

na konto (akceptowane formy plików z potwierdzeniem to: jpg, pdf, bmp, inne formy 

potwierdzeń nie będą akceptowane): Aqua Park Łódź Sp. z o.o. Al. Unii Lubelskiej 

4, 94-208 Łódź, Santander Bank, Numer konta: 76 1090 1304 0000 0001 0874 

1932. 

6.1.b. Po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie, Organizator w przeciągu 3 dni w e-mailu 

zwrotnym wyśle imienne zaproszenie na imprezę dla każdej osoby, za którą dokonana była 

wpłata.  

6.1.c. Wydrukowane imienne zaproszenie uprawnia do wejścia na imprezę. W przypadku braku 

wydrukowanego zaproszenia, możliwe jest okazanie zaproszenia w e-mailu, na który 

Organizator wysłał uczestnikowi zaproszenie.  

6.1.d. W przypadku gdy singiel chce dokonać rezerwacji i skorzystać z ceny promocyjnej, 

swoje zgłoszenie musi wysłać razem z formularzem rekomendacyjnym od pary, która także 

dokonała wpłaty na imprezę. W przypadku braku załączonego formularza rekomendacyjnego 

wpłata zostanie odesłana na konto singla. 

 

6.2. CENA REGULARNA- 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.   

Cena regularna wynosi 90 zł. 

6.2.a. Obowiązuje Formularz rekomendacji dla singla wystawiony przez parę biorącą udział  

w imprezie. 

 

6.3. CENA SPECJALNA Z 50% RABATEM  

Osoby, kupując w dniu imprezy bilet całodniowy na basen, do strefy saun lub bilet łączony 

basen + sauna mogą dokupić bilet na imprezę Noc Naturystów w promocyjnej cenie z 50 % 

rabatem (45 zł za osobę). Bilet ten należy zakupić nie później niż na godzinę przed 

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

6.3.a. 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. Należy pamiętać, że nagość na terenie całego obiektu obowiązuje 

dopiero od godziny 21:15.  

6.3.b. 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. Należy pamiętać, że nagość na 

terenie całego obiektu obowiązuje dopiero od godziny 21:15. 

6.3.c. Obowiązuje Formularz rekomendacji dla singla wystawiony przez parę biorącą udział  

w imprezie. 

 

7. Rezerwacji masaży i zabiegów w Spa&Wellness należy dokonywać  pod numerem telefonu: 

42 630-50-65 (w godzinach 12.00 - 21.00). W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń do 

podanego terminu część Spa&Wellness nie będzie dostępna dla uczestników 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. 
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9.1. W strefie saun zaplanowane są różnorodne ceremonie saunowe, w których możliwość 

uczestniczenia przez  klientów ograniczona jest każdorazowo wielkością sauny. Organizator 

zastrzega możliwość  przyznania klientom gwarantowanej minimalnej ilości wejść na seanse 

naparzania w dużej saunie fińskiej zewnętrznej, poprzez wydanie przy wejściu na imprezę 

kolorowej opaski z godziną seansu. Wejścia na seanse w pozostałych saunach dostępne będą 

dla klientów zgodnie z  kolejnością ich przybycia na dany seans i ilością wolnych miejsc w 

saunie. 

 

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

pracowników porządkowych (ochrony, ratowników), którzy w przypadku stwierdzenia braku 

uprawnień do przebywania na imprezie (imiennego biletu wstępu) lub zakłócania przez osoby 

porządku mają prawo do usunięcia uczestnika z imprezy. 

 

11. Uczestnik imprezy chcący skorzystać z usług gastronomicznych proszony jest o zakrycie 

ciała ręcznikiem. 

 

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

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 nowy całoroczny basen wypływowy  

z podgrzewaną wodą. 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 k.c.  

 

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

zapewnienia bezpieczeństwa klientom i ich mieniu, jak i mieniu Spółki. Przez wejście na teren 

obiektu osoba korzystająca z usług Aquaparku wyraża zgodę na monitorowanie jej pobytu na 

terenie Aquaparku oraz na wykorzystywanie materiałów w ten sposób powstałych w kwestiach 

spornych, np. zakupu usługi oraz zgodności zachowania osoby z niniejszym Regulaminem.  

21. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. odmowy wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym, 



b. odmowy wstępu na imprezę osobom bez imiennego zaproszenia, 

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

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

 

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. Po tym terminie zapisy na monitoringu zostaną komisyjnie 

zniszczone. 

 

25. KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administrator Danych: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Aqua Park 

Łódź Sp. z o.o. NIP 7272616658, REGON 473230469 , KRS 0000196146, z siedzibą w Łódź, 

ul. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych: rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu 

a) zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) 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 (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) (dalej: RODO) 

b) dochodzenia ew. roszczeń przysługujących Aqua Park Łódź Sp. z o.o. lub obrony praw - na 

podstawie 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., 

c) podatkowym i rachunkowym,   

4. Odbiorcy danych: Aqua Park Łódź Sp. z o.o.  przekazuje podane dane osobowe:  

a) upoważnionym pracownikom, w celu wykonywania przez nich obowiązków, 

b) podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, np. podmiot świadczący obsługę informatyczną, 

c) innym odbiorcom danych, np. kancelaria, Ubezpieczyciel,  organy publiczne  

w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami 

5. Okres przechowywania danych: Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane w 

zależności od celu ich przetwarzania przez okres od 30 dni w przypadku wizerunku uzyskanego 

z monitoringu wizyjnego do 5 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy, w przypadku danych 

uzyskanych na podstawie szczegółowych formularzy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia 



roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia 

roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. 

6. Uprawnienia: Ma Pani/ Pan  prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania ich 

przeniesienia oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie 

uzasadnionym interesie Aqua Park Łódź sp.  z o.o.. Powyższe uprawnienia można zrealizować 

kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych na wskazany adres  

e-mail, przesyłając pismo na adres siedziby Aqua Park Łódź Sp.  z o.o.. W przypadku 

stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przekazujący dane 

osobowe ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne 

ale jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości zawarcia  umowy. 

 
 


