
 

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA IMPREZY „NOCNE PŁYWANIE I SAUNOWANIE” 

1. Impreza pod nazwą „Nocne Pływanie i Saunowanie” organizowana jest w Aquaparku FALA 

w dniu 16.07.2022 r. (sobota) od godziny 22:00 do 17.07.2022 r. (niedziela) do godziny 1:00 

oraz w dniu 12.08.2022 r. (piątek) od godziny 22:00 do 13.08.2022 r. (sobota) do godziny 1:00. 

2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest zakup biletu wstępu, o którym mowa w pkt.4 poniżej. 

3. Zakup biletu na imprezę możliwy jest: 

a. w kasie Aquaparku – od godziny 22:00 do godziny 23:50 w dniu 16.07.2022 r. i w dniu 

12.08.2022 r.  

b. w sklepie internetowym – od dnia 13.07. 2022 r. do dnia 16.07. 2022 r. do godziny 20:00 

oraz od dnia 10.08.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. do godziny 20:00. 

4. W sprzedaży występują następujące rodzaje biletów wstępu, przy czym podane ceny są 

wartościami brutto, zawierającymi VAT: 

a. Bilety na Strefę Basenową w cenie 30 zł; 

b. Bilety na Strefę Saun w cenie 40 zł; 

c. Bilety łączone na Strefę Basenową i Strefę Saun w cenie 50 zł. 

5. Podczas imprezy nie są honorowane karty benefitowe, partnerskie (np. MultiSport, Medicover 

Sport, FitProfit, PZU Sport, Karta Łodzianina, Łódzka Karta Dużej Rodziny).  

6. Oferta nie łączy się z innymi ofertami Aquaparku FALA, w tym m.in.: kartami 

abonamentowymi, Kartami Stałego Klienta, Kartami Klubu Saunowicza. Nie są również 

dostępne bilety ulgowe. 

7. Zakup biletu wstępu upoważnia do korzystania ze Strefy Aquaparku odpowiadającej 

zakupionemu biletowi. Skorzystanie z innej Strefy wiązać się będzie z dopłatą wynoszącą 

50gr/każda rozpoczęta minuta. 

8. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do poleceń osób zapewniających 

obsługę obiektu z ramienia Aquaparku, jak również do regulacji wewnętrznych obowiązujących 

w Aquaparku, w szczególności regulaminu wewnętrznego i regulaminów korzystania 

z poszczególnych atrakcji. 

9. Klienci zobowiązani są do opuszczenia Strefy Basenowej oraz Strefy Saun najpóźniej 15 minut 

przed zakończeniem imprezy, tj. o godz. 00:45, niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. 

Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia, tj. o godz. 1:00 należy opuścić Aquapark. Aquapark 

zastrzega sobie możliwość przymusowego usunięcia z terenu obiektu osób odmawiających 

jego dobrowolnego opuszczenia mimo upływu czasu trwania imprezy. 

10. Podczas imprezy możliwe jest dokonywanie zakupów w Barze Mokrym wyłącznie za pomocą 

transpondera. Zakupy rozliczane będą po zakończeniu wizyty przy kasie. Zakupy w Barze 

Mokrym podczas imprezy możliwe są wyłącznie do godz. 00:00. 

11. Podczas imprezy dostępna jest wyłącznie Strefa Basenowa i Strefa Saun. Strefa SPA&Wellness 

pozostaje zamknięta. 

12. Liczba biletów wstępu na imprezę nie jest ograniczona.  


