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REGULAMIN  KONKURSU  „Poławiacze Pereł  i Łowcy Okazji” 

 

I. ORGAZNIZATOR 

Konkurs „Poławiacze Pereł  i Łowcy Okazji” organizowany jest przez Aqua Park Łódź 

Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź (zwaną dalej: organizatorem). 

 

II. TERMIN:  27.11.2021 r. podczas imprezy „XXII Nocy Naturystów”  

• Miejsce: Aquapark Fala, al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, na długim torze basenu 

sportowego wewnętrznego, przy zjeżdżalni trójtorowej. 

• Zgłoszenia przyjmowane są w formie ustnej u animatora przeprowadzającego konkurs 

od godziny 21:50; start: godz. 22:00, zakończenie o godz. 22:10 i wręczenie nagród po 

ustaleniu zwycięzców. 

III. UCZESTNICTWO 

1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 drużyn dwuosobowych, łącznie 20 osób, 

przebywających w Aquaparku, które wykupiły bilety na imprezę.  

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, co do których nie stwierdzono 

przeciwwskazań zdrowotnych co do udziału w czynnościach konkursu. 

3. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń.  

4. Wszystkie zgłoszone drużyny startują w jednej kategorii niezależnie od płci i wieku. 

 5. Zgłoszenie do konkursu  nie wymaga podania przez Uczestnika jego danych osobowych. W 

razie uzyskania prawa do nagrody w konkursie, podanie danych osobowych Uczestnika jest 

niezbędne do wydania nagrody i wykazania wykonania obowiązków przez Organizatora. 

Stosowna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest 

przekazywana Uczestnikowi przy zbieraniu danych osobowych. 

IV. PRZEPISY TECHNICZNE 

1. Organizator wrzuca do basenu białe i pomarańczowe piłeczki pingpongowe oraz 

kauczukowe koła. 

2. Jedna osoba z każdej drużyny wchodzi do wody, a druga pozostaje na brzegu. 

3. Konkurs rozpoczyna się i kończy gwizdkiem animatora i trwa przez 10 minut. 

4. Jedna osoba z drużyny łowi piłeczki z powierzchni wody oraz kauczukowe koła z dna 

basenu, a druga osoba z pary stojąca na brzegu gromadzi piłeczki i koła do specjalnego 

pojemnika. 

5. Po gwizdku końcowym, każdy zawodnik z drużyny stojący na brzegu, udaje się do komisji, 

która oblicza wyniki.  

6. Każda piłeczka biała to 1 punkt dla drużyn, a każda piłeczka pomarańczowa to 5 punktów. 

Każde koło kauczukowe w zależności od koloru posiada inna wartość punktową Uzyskany 

rezultat punktowy decyduje o kolejności zajętych miejsc przez drużyny. O wyniku decyduje 

animator przeprowadzający konkurs. 

V. NAGRODY 

1. Nagrody otrzymają trzy drużyny, które zdobyły najwyższą ilość punktów: 
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I miejsce - nagrody rzeczowe (piłka do pilates, kubek ceramiczny z logo Fali, bidon, czarna 

bandana, czarna czapka, turban-ręcznik, smyczka Fali, smile Fali) o łącznej wartości 

brutto:100,54 zł, 

II miejsce - nagrody rzeczowe (okularki pływackie, bidon, czarna bandana, czarna czapka, 

turban-ręcznik, smyczka Fali, smile Fali) o łącznej wartości brutto: 79,70 zł, 

III miejsce - nagrody rzeczowe (bidon, czarna bandana, czarna czapka, turban-ręcznik, smyczka 

Fali, smile Fali) o łącznej wartości brutto: 64,71 zł. 

2. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone przez animatora bezpośrednio po 

zakończeniu konkursu, po ustaleniu zwycięzców. 

3. Podatek od przyznanych zwycięzcom nagród odprowadzi za klientów Aquapark FALA. 

VI.   REKLAMACJE 

1. W przypadku zastrzeżeń co do wyników konkursu lub zgodności jego przeprowadzenia z 

niniejszym regulaminem, Uczestnik może złożyć reklamację w formie pisemnej w biurze 

Organizatora lub mailowo na adres: fala@aquapark.lodz.pl.  

2. Reklamację można złożyć w terminie 7 dni od dnia konkursu. Reklamacja powinna 

wskazywać dane identyfikacyjne i kontaktowe Uczestnika, opis jakich naruszeń niniejszego 

regulaminu dokonano podczas przeprowadzenia konkursu i uzasadnienie. 

3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje 

Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia adekwatnie do sposobu złożenia reklamacji 

(korespondencyjnie lub mailowo). 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest poczytywane jako jednoznaczne wyrażenie przez Uczestnika 

zgody na udział w konkursie i akceptację treści niniejszego regulaminu.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że spełnia on 

warunki uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizatorzy zapewniają nadzór ratowników podczas trwania konkursu. 

4. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Każdy Uczestnik konkursu bierze w nim 

udział na własną odpowiedzialność i oświadcza, że jest ubezpieczony od NW (nieszczęśliwe 

wypadki).  

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje, nieszczęśliwe 

wypadki powstałe z winy Uczestników. 

6. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na czas trwania konkursu Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, jeżeli program podany do 

wiadomości uczestników nie może zostać zrealizowany z przyczyn niezależnych od 

Organizatora. O zmianie programu Uczestnicy zostaną poinformowani przed jego 

rozpoczęciem. 

 

  


