REGULAMIN KONKURSU MALOWANIA CIAŁA
O TYTUŁ „MISS i MISTER KOLORÓW”
I ORGANIZATORZY
Konkurs „Miss i Mister KOLORÓW” 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 I MIEJSCE
Termin: w nocy z dnia 27 na 28 listopada 2021 roku (sobota/niedziela) podczas imprezy XXII
Nocy Naturystów.
Miejsce: Aquapark Fala, al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź , strefa basenowa przy hamowni
czterech mega zjeżdżalni.
Konkurs malowania ciała trwa od godz. 00:15 i do godz. 00:45. Zgłoszenia przyjmowane są ustnie u
konferansjera lub osoby wyznaczonej przez Organizatora bezpośrednio przed konkursem. Wręczenie
nagród nastąpi bezpośrednio po ustaleniu wyników konkursu przez jury.
III UCZESTNICTWO
1. W konkursie może wziąć udział każda para biorąca udział w XXII Nocy Naturystów, która
wykupiła bilet wstępu na imprezę.
2. Zadaniem jednego uczestnika w parze jest pomalowanie ciała swojego partnera w motywy
związane z magią i czarami przy użyciu specjalnych farb do ciała, udostępnionych przez Organizatora.
Zakupione przez organizatora farby do malowania ciała posiadają odpowiedni atest PZH.
3. Jeżeli obie osoby z pary chcą uczestniczyć w konkursie na wybór Miss i Mistera KOLORÓW, mogą
wzajemnie malować swoje ciała.
4. 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 NAGRODY
1. Zostaną przyznane (za pokwitowaniem odbioru) następujące nagrody:
• dla Miss Kolorów - nagrody rzeczowe (maska do snurkowania, pompka, termos, saszetka,
smyczka Fali i odblask Fali) o wartości brutto 183,71 zł,
• dla Mistera Kolorów - nagrody rzeczowe (maska do snurkowania, pompka, termos,
saszetka, smyczka Fali i odblask Fali) o wartości brutto 183,71 zł,
• Wyróżnienie - nagrody rzeczowe (pompka, bidon, saszetka, torba 20l, smyczka Fali,
taśma odblask, latarka) o łącznej wartości brutto 140,52 zł.
2. Zwycięzców wybierze jury, w którego skład wchodzą: przedstawiciel organizatora oraz
konferansjer prowadzący imprezę. Wybór Miss i Mistera kolorów nastąpi na podstawie takich
kryteriów jak: oryginalność, pomysłowość i zgodność z tematem na podstawie zgodnej oceny
jurorów. Decyzja jury podlega swobodnemu uznaniu.
3. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone przez animatora bezpośrednio po zakończeniu
konkursu, po ustaleniu zwycięzców.

4. Podatek od przyznanych zwycięzcom nagród odprowadzi za klientów Aquapark FALA.
V POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje, nieszczęśliwe wypadki
powstałe z winy Uczestników.
2. Uczestnik konkursu, który ma pomalowane ciało nie może uczestniczyć w żadnych atrakcjach w
strefie basenowej ani w strefie saun.
3. Niezwłocznie po ogłoszeniu wyniku konkursu jego uczestnicy zobowiązani są do umycia całego
ciała pod prysznicem z użyciem mydła.
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.

