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REGULAMIN RODZINNEGO ZJAZDU NA CZAS 

  

28 i 29 lipca 2018 r.  (sobota i niedziela) 

 

I. ORGANIZATORZY 

 

Rodzinny Zjazd na Czas organizowany jest przez Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

 

Termin: 28 i 29 lipca 2018 r.  (sobota i niedziela) 

Miejsce: Aquapark Fala, al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź, na Rodzinnej Zjeżdżali Tęczowej 

Zapisy: godz.13:00 -14:30, start: godz. 14:30,  wręczenie nagród bezpośrednio po zawodach. 

 

III.  UCZESTNICTWO 

 

1. W zjeździe może uczestniczyć rodzina dwu-, trzyosobowa (przynajmniej jedna osoba dorosła, 

tj. rodzic, dziadek), która wcześniej zarejestrowała się, tj. wypełniła przed rozpoczęciem zjazdu 

formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) i złożyła go w punkcie 

rejestracyjnym przy stanowisku DJ. 

2. Osoby poniżej 18-tego roku życia mogą wystartować pod warunkiem złożenia  

w punkcie rejestracyjnym (dodatkowo oprócz formularza zgłoszeniowego) pisemnej zgody 

opiekuna prawnego. Opiekun bierze wówczas odpowiedzialność na siebie. 

3. Zapisy na zjazd odbędą się, bezpośrednio przed konkursem 28 i 29 lipca 2018 r. przy 

stanowisku DJ.  

4. Zawody rozpoczną się o godzinie 14:30 na rodzinnej zjeżdżalni trójtorowej. 

5. Udział w zjeździe jest możliwy po zakupieniu odpowiedniego czasowego biletu wstępu do 

Aquaparku Fala w dniu zjazdu. 

6. Mierzony jest czas zjazdu najsłabszego członka każdej rodziny startującej w zawodach. 

7. Każda rodzina może wziąć udział w zawodach tylko jeden raz. 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę ratowników podczas trwania zjazdu rodzinnego. 
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2. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW. Każdy zarejestrowany uczestnik konkursu 

bierze w nim udział na własną odpowiedzialność i oświadcza, że jest ubezpieczony od NW 

(nieszczęśliwe wypadki).  

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

wypadki powstałe z winy Uczestników. 

4. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu na czas trwania imprezy organizator nie ponosi 

odpowiedzialności. 

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 

 

V.  NAGRODY. 

 

1. Nagrody otrzymają trzy rodziny, których czasy  zjazdu były najkrótsze: 

2. W dniu 28 lipca 2018 r. trzy zwycięskie rodziny otrzymają następujące nagrody: 

 

I miejsce: (wartość nagród brutto: 275,23 zł) 

 

1) Karta abonamentowa na basen do Aquaparku Fala o wartości 200 zł brutto 

2) Nagrody rzeczowe o wartości brutto 75,23 zł: plecak 12.99 zł; okulary do pływania 19,99 zł; 

freezby 11,99 zł; bumerang 19,99 zł; bidon róż 7,99 zł; batonik 1,39zł, sezamki 0,89 zł. 

II miejsce (wartość nagród brutto: 222,95 zł) 

 

1) Karta abonamentowa na basen do Aquaparku Fala o wartości 150 zł brutto 

2) Nagrody rzeczowe o wartości brutto 72,95 zł: plecak 12.99 zł; okulary do pływania 19,99 zł;  

freezby 11,99 zł; bumerang 19,99 zł; bidon róż 7,99 zł;  

III miejsce: (wartość nagród brutto:172,95 zł) 

 

1) Karta abonamentowa na basen do Aquaparku Fala o wartości 100 zł brutto, 

2) Nagrody rzeczowe o wartości brutto 72,95 zł: plecak 12.99 zł; okulary do pływania 19,99 zł; 

freezby 11,99 zł; bumerang 19,99 zł; bidon róż 7,99 zł;  

3. W dniu  29 lipca 2018 r. trzy zwycięskie rodziny otrzymają następujące nagrody: 

 

I miejsce: (wartość nagród brutto: 272,95 zł) 

 

1) Karta abonamentowa na basen do Aquaparku Fala o wartości 200 zł brutto 
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2) Nagrody rzeczowe o wartości brutto 72,95 zł: plecak 12.99 zł; okulary do pływania 19,99 zł; 

freezby 11,99 zł; bumerang 19,99 zł; bidon róż 7,99 zł;  

II miejsce (wartość nagród brutto: 222,95 zł) 

 

1) Karta abonamentowa na basen do Aquaparku Fala o wartości 150 zł brutto 

2) Nagrody rzeczowe o wartości brutto 72,95 zł: plecak 12.99 zł; okulary do pływania 19,99 zł;  

freezby 11,99 zł; bumerang 19,99 zł; bidon róż 7,99 zł;  

III miejsce: (wartość nagród brutto: 172,95 zł) 

 

1) Karta abonamentowa na basen do Aquaparku Fala o wartości 100 zł brutto, 

2) Nagrody rzeczowe o wartości brutto 72,95 zł: plecak 12.99 zł; okulary do pływania 19,99 zł; 

freezby 11,99 zł; bumerang 19,99 zł; bidon róż 7,99 zł. 

 

4. Nagrody zostaną wręczone bezpośrednio po zakończeniu konkursu 

 

 

  

 

 


