
 

 

 
REGULAMIN KONKURSU URODZINOWEGO pt: „14 PIRACKICH SKARBÓW” 

 

I. ORGANIZATOR 

Konkurs organizowany jest przez Aqua Park sp. z o.o. z siedzibą przy al. Unii Lubelskiej 4, 94-208 Łódź 

(zwaną dalej: organizatorem). 

 

II. TERMIN I MIEJSCE 

Termin: 2 lutego 2022 r. (środa) podczas imprezy „14 Urodziny Fali” 

Miejsce: Aquapark Fala (w Łodzi, Al. Unii Lubelskiej 4), w Holu Głównym 

Czas trwania konkursu: konkurs trwa w godzinach: 11:00 do 11:45 i 13:00 do 14:00. Początek i koniec 

kolejnej części konkursu sygnalizowany jest przez konferansjera. 

 

III. UCZESTNICTWO 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba, która przybyła do Aquaparku w związku udziałem 

w evencie „14 urodziny FALI”. 

2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter indywidualny i polega na znalezieniu naklejki 

konkursowej. 

3. W sytuacji, gdy naklejkę odnajdzie niepełnoletni Uczestnik konkursu, do odbioru nagrody 

wymagana jest obecność osoby pełnoletniej będącej rodzicem lub opiekunem Uczestnika, która 

kwituje odbiór nagrody własnoręcznym podpisem. 

4. Udział w konkursie wymaga podania od Uczestnika jego danych osobowych w celu weryfikacji ilości 

znalezionych naklejek. Dane osobowe niezbędne wydania nagrody to imię i nazwisko osoby, która 

znalazła naklejkę. W sytuacji, gdy naklejkę znajdzie osoba niepełnoletnia, niezbędne jest podanie 

imienia i nazwiska osoby pełnoletniej będącej rodzicem lub opiekunem Uczestnika.  

5. Podanie danych osobowych jest również niezbędne do wykazania wykonania obowiązków przez 

Organizatora. Stosowna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Organizator ukrywa 14 sztuk naklejek na terenie Holu Głównego, a zadaniem Uczestnika konkursu 

jest odnalezienie jednej z nich i zabranie jej, co po oddaniu jej konferansjerowi będzie uprawniało 

Uczestnika do odbioru nagrody. 

2. Początek i koniec konkursu sygnalizowany jest przez konferansjera. Po ogłoszeniu zakończenia 

konkursu zdobyte przez Uczestników naklejki nie uprawniają do odebrania nagrody. 

3. Nagrodę można odebrać w trakcie trwania konkursu, bezpośrednio przy stanowisku konferansjera. 

4. Każda z naklejek posiada unikalny numer. Przy odbiorze nagrody naklejka jest oddawana 

konferansjerowi, a jej numer jest wpisywany do rejestru obok imienia i nazwiska osoby 

uprawnionej do pobrania nagrody.  

5. Jedna naklejka uprawnia do pobrania jednej nagrody.  

6. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz i zdobyć jedną nagrodę. W przypadku 

odnalezienia naklejki przez osobę, której dane już znajdują się w rejestrze, naklejka taka jest 

ponownie ukrywana na terenie Holu Głównego i jest dostępna do zdobycia przez innego 

Uczestnika. 

 



 

 

 

 

 

V. NAGRODY 

1. Nagrodą w konkursie jest kupon Kubota o wartości 50 zł brutto, uprawniający do zakupów 

w oficjalnym sklepie Partnera. Kupony ważne są do 31 grudnia 2022 roku. 

2. Nagrodę można odebrać bezpośrednio od asystenta konferansjera w trakcie trwania konkursu, po 

zgłoszeniu i wpisaniu danych Uczestnika do rejestru odbioru nagród. 

3. Podatek od przyznanych nagród odprowadzi za klientów Organizator. 

 

VI. REKLAMACJE 

1. W przypadku zastrzeżeń związanych z wynikami 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 wraz z uzasadnieniem 

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

Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia adekwatnie do sposobu złożenia reklamacji 

(korespondencyjnie lub mailowo). 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem 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. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki 

powstałe z winy Uczestników. 

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

odpowiedzialności. 

5. 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. 
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KLAUZULA DLA ODBIORÓCÓW NAGRÓD 

1. Administrator Danych: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. z o.o. NIP 7272616658, 

z siedzibą w Łódź, ul. Unii Lubelskiej 4, 94-208. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych osobowych to: e-mail: 

rodo@aquapark.lodz.pl 

3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach sprawozdawczych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. c, a także w celach marketingowych 
i promocyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. 4. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym 
czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem.  
5. Podanie przez Panią / Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach określonych w pkt 3.  

6.  Pani/ Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z przyznaniem 

i wydaniem nagrody oraz przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

W  przypadku przetwarzania danych osobowych udzielonych na podstawie zgody, dane osobowe będą przechowywane przez 

czas konieczny dla osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane Pani / Pana dane osobowe  i będą przechowywane do czasu 

wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w  szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń z celu przetwarzania, w trakcie którego zgoda nie została cofnięta.  

7. Odbiorcy danych: Pani/ Pana dane możemy przekazać organom uprawnionym do kontroli działalności Aqua Park Łódź Sp. 

z o.o.  (m.in. Urząd Skarbowy), doradcom, konsultantom zewnętrznym (doradcy prawni, podatkowi, finansowi). 

8.  Uprawnienia: Pan/ Pani ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do żądania ich przeniesienia.... Powyższe uprawnienia może Pan/ Pani zrealizować kontaktując się 

z  naszym inspektorem ochrony danych osobowych, przesyłając pismo na adres naszej siedziby bądź korzystając z formularza 

kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Podane dane osobowe  nie będą przetwarzane na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło być 

zrealizowane W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany, podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą 

podlegały profilowaniu. 

 

 


