Regulamin imprezy i zakupu biletów
dla publiczności III edycji Pucharu Saunamistrzów PTS Freestyle
w dniach 16 - 17 listopada 2019 roku
1.Organizatorem imprezy jest Polskie Towarzystwo Saunowe (PTS) z siedzibą
w Katowicach (40-085), przy ul. Mickiewicza 29.
2. Gospodarzem imprezy jest: Aqua Park Łódź Sp. z o. o., z siedzibą w Łodzi
(94-208 Łódź), przy Alei Unii Lubelskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196146, NIP 727-26-16-658,
REGON 473230469, kapitał zakładowy w wysokości 96.443.000,00 zł.
3. 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
4. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminów
obowiązujących w Aquaparku FALA. Regulaminy znajdują się na stronie internetowej
Aquaparku FALA w Łodzi: http://www.aquapark.lodz.pl/regulaminy.php.
5. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest wykupienie biletu wstępu i stosowanie się
do zasad prawidłowego saunowania.
6. Impreza jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich.
7. Czas trwania imprezy: 16 - 17 listopada 2019 r. (sobota i niedziela).
7.1. W dniu 16 listopada (sobota) 2019 r. od godziny 10:00, co 45 minut, odbywać się będą
pojedynki kwalifikujące do ćwierćfinałów.
7.1.a. Strefę saun należy opuścić w dniu 16 listopada (sobota) 2019 r. do godz. 22:30.
7.2. W dniu 17 listopada (niedziela) 2019 r. od godziny 11:00 odbędą się pojedynki
ćwierćfinałowe, a następnie półfinały, o 3. miejsce i o 1. miejsce. Wręczenie nagród
zwycięzcom i pozostałym uczestnikom nastąpi około godz. 17:45.
7.2.a. W dniu 17 listopada (niedziela) 2019 r. saunę należy opuścić do godziny 22:00.
7.3. W czasie trwania całej imprezy czynna jest Restauracja Fala w godzinach 09:00-22:00,
zamówienia przyjmowane są do godziny 21:15.
7.4. Zabronione jest wnoszenie własnych produktów żywnościowych i napojów oraz
spożywanie ich na terenie Aquaparku, z wyłączeniem holu głównego oraz miejsc do tego
wyznaczonych.
7.5. Spożywanie produktów zakupionych w restauracji możliwe jest wyłącznie w Restauracji
Fala oraz Barze Mokrym.
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8. OBOWIĄZUJĄCE CENY: cena specjalna i regularna
8.1. CENA SPECJALNA obejmuje pakiety: platynowy, złoty i srebrny uprawniające do
wejścia do Strefy Saun – zakupu można dokonać gotówką lub kartą w kasie Aquaparku do
wyczerpania limitu lub przelewem na konto Aquaparku od dnia 21 października do 13
listopada 2019 r.
8.1.a. Pakiet platynowy- upoważniający do wejścia na wszystkie naparzania pucharowe w
dniach 16-17 listopada 2019 r. (sobota, niedziela), w cenie 200 zł, (dla członków PTS z 15%
rabatem cena wynosi 170,00 zł).
8.1.b. Pakiet srebrny sobota- upoważniający do wejścia na wszystkie naparzania pucharowe
w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota), w godzinach pracy obiektu, w cenie 120 zł,
(dla członków PTS obowiązuje 15% zniżki czyli cena 102 zł).
8.1.c. Pakiet złoty niedziela- upoważniający do wejścia na wszystkie naparzania pucharowe
w dniu 17 listopada 2019 r. (niedziela), w godzinach pracy obiektu, w cenie 100 zł,
(członków PTS obowiązuje 15% zniżki czyli cena 85 zł).
8.2. Przy chęci zakupu pakietów przez Internet i dokonania płatności przelewem
obowiązuje następująca procedura:
8.2.a. należy przesłać na adres: freestyle@aquapark.lodz.pl e-mail zawierający: imię
i nazwisko osoby, oraz rodzaj wybranego pakietu. W przypadku chęci zakupu pakietu ze
zniżką prosimy o podanie aktualnego numeru Karty Członkowskiej PTS,
8.2.b. klient otrzyma w mailu zwrotnym informację od Gospodarza, czy dany pakiet jest
dostępny w sprzedaży oraz nr konta na który należy przelać wymaganą kwotę,
8.2.c. klient po dokonaniu przelewu na wskazany w mailu numer konta, wysyła zeskanowane
lub wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu (akceptowane formy
plików z potwierdzeniem to: jpg, pdf, png, na adres: freestyle@aquapark.lodz.pl. Inne
formy potwierdzeń nie będą akceptowane),
8.2.d. po otrzymaniu potwierdzenia wykonania przelewu i zaksięgowania wpłaty na koncie,
Gospodarz w e-mailu zwrotnym wyśle imienne zaproszenie z nazwą pakietu dla każdej osoby,
za którą dokonana była wpłata,
8.2.e. wydrukowane, imienne zaproszenie uprawnia do wejścia na imprezę. Należy je okazać
w kasie Gospodarza i na jego podstawie klient otrzymuje opaskę w odpowiednim kolorze
pakietu i transponder do szafki. W przypadku braku wydrukowanego zaproszenia, możliwe
jest okazanie w momencie rejestracji zaproszenia w e-mailu, na który zostało wysłane
uczestnikowi zaproszenie.
8.3. W przypadku rezygnacji z imprezy, zwrot przedpłaconych środków będzie możliwy,
jeżeli uczestnik zgłosi go do dnia 14 listopada 2019 roku.
8.4. CENA REGULARNA- cena zakupu biletu całodziennego do sauny w dniu imprezy: 16 i
17 listopada 2019 r., zgodnie z aktualnym cennikiem.
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8.4.1. Osoby, które nie dokonały zakupu biletów w cenie specjalnej, mogą kupić bilety
całodzienne do sauny w cenie regularnej, zgodnie z cennikiem weekendowo-świątecznym,
w kasie Aquaparku FALA. Klienci otrzymają w kasie Aquaparku FALA kolorową opaskę
uprawniającą do wejścia na seanse pucharowe, pod warunkiem wolnych miejsc w saunie
turniejowej. Pozostałe sauny dostępne będą także w miarę wolnych miejsc.
8.4.2. Osoby chcące kupić bilety 1, 2 lub 3 godzinne do strefy saun oraz bilety łączone na
basen i saunę oraz klienci korzystający z kart sportowych zostaną poinformowani przy kasie
o możliwości ograniczonej dostępności miejsca w Strefie Saun przed zakupem biletu wstępu.
9. W Strefie Saun zaplanowane są pucharowe naparzania w dużej saunie fińskiej zewnętrznej.
Goście uczestniczący w imprezie otrzymają kolorowe, wodoodporne opaski na rękę
uprawniające do wejścia na seanse, zgodnie z zakupionym pakietem/biletem. Osoby
porządkowe uprawnione będą do kontrolowania opasek przed każdą sesją naparzania.
9.1. Ilość wejść na sesje naparzania jest ograniczona pojemnością sauny zewnętrznej.
9.1.a. Organizatorzy rezerwują w pierwszej kolejności wejścia dla sędziów i przedstawicieli
PTS, maksymalnie 14 osób.
9.1.b. Kolejnymi osobami uprawnionymi do wejścia są posiadacze pakietu platynowego,
następnie posiadacze pakietu srebrnego w sobotę i pakietu złotego w niedzielę, a dopiero po
nich klienci, którzy wykupili bilet całodzienny do sauny. W przypadku wolnych miejsc
w saunie, na seanse mogą wejść pozostali klienci i zawodnicy.
10. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych uczestników Pucharu, a w szczególności przestrzegać postanowień
niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Korzystania ze Strefy Saun.
11. Wobec przedstawicieli Organizatora imprezy oraz saunamistrzów biorących udział
w Pucharze uchyla się:
1) Punkt 14 litera a, b i f Regulaminu Korzystania ze Strefy Saun o brzmieniu:
[Na terenie Strefy Saun zabrania się: (…)]a) wchodzenia w obraniu, stroju kąpielowym oraz
obuwiu innym niż basenowe, b) wnoszenia wszelkiego rodzaju toreb i plecaków oraz innych
akcesoriów, w których mogą być przechowywane rzeczy osobiste (np. reklamówek, worków),
dopuszcza się jedynie przezroczyste torby, f) (…) głośnego prowadzenia rozmów.
2) punkt 2.1 Regulaminu Stosowania Środków Kosmetycznych podczas seansów saunowych
– naparzań i inhalacji prowadzonych w strefie saun w Aquaparku FALA o brzmieniu: [ Każdy
z saunamistrzów (…)] ma obowiązek stosowania tylko i wyłącznie oryginalnych,
certyfikowanych olejków zapachowych i substancji do inhalacji zakupionych na potrzeby
Strefy Saun przez Aqua Park Łódź sp. z o.o.
12. Urządzenia techniczne na terenie obiektu mogą być obsługiwane jedynie przez osoby
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do tego upoważnione. Dostęp publiczności do tych urządzeń nie jest dozwolony.
13. 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.
13.1. Relacja fotograficzna i relacja video przeprowadzona zostanie przez osoby upoważnione
i oznaczone przez Organizatora i Gospodarza.
14. Gospodarz zastrzega sobie prawo do:
a. odmowy wstępu na imprezę osobom nietrzeźwym,
b. odmowy wstępu na imprezę osobom bez ważnego biletu lub imiennego zaproszenia,
c. zmian w przebiegu imprezy lub jej odwołania, z powodu sytuacji, których nie można było
przewidzieć lub uniknąć, tj. m.in. decyzji służb sanitarnych, aktów terrorystycznych, zdarzeń
wywołanych działaniem sił przyrody, jak pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, epidemie,
pandemie, klęski żywiołowe, zdarzeń o charakterze społecznym, jak kradzieże, rozboje,
strajki powszechne, zamieszki powszechne, wojny, skutki czynności przeprowadzonych przez
władze publiczne, w tym ogłoszenie żałoby narodowe.
15. W przypadku odwołania imprezy, Gospodarz będzie zwracać przedpłacone pieniądze za
bilety.
16. Przez kupno biletu wstępu osoba będąca na imprezie potwierdza znajomość tego
Regulaminu i zgadza się z jego zasadami.
17. Wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych
po zakończeniu imprezy. Po tym terminie zapisy na monitoringu zostaną komisyjnie
zniszczone.
18. Obowiązek informacyjny:
1. Aquapark oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 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. Urz. UE
L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, wskazanych w Umowie, jako
osoby reprezentujące Aquapark, danych kontaktowych tych osób lub danych
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy,
określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym
zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
4

2. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7
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. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób, które mogą brać
udział przy wykonaniu Umowy, danych kontaktowych tych osób lub danych
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy,
określonych poniżej i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym
zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.
3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. powyżej, do celów
wykonania Umowy, prawnie uzasadnionych interesów stron obejmujących ustalenie,
dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią
związanych.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Każda ze Stron zobowiązuje się zrealizować w imieniu drugiej Strony obowiązek
informacyjny, wobec wskazanych przez siebie osób, o których mowa w ust.1 i 2 w tym
poinformować je o udostępnieniu ich danych drugiej Stronie w zakresie i celach
opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art.
13 i 14 RODO. Obowiązek informacyjny Aquaparku stanowi Punk 19 niniejszej Umowy.
Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi
odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.
19. 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 (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO),
4. Odbiorcy danych: Aqua Park Łódź Sp. z o.o. przekazuje podane dane osobowe:
a) upoważnionym pracownikom, w celu wykonywania przez nich obowiązków,
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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 przez
okres 5 + 1 lat liczonych od daty wygaśnięcia umowy. 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.
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