
 

 

REGULAMIN  KONKURSU  „Łowcy Skarbów” 

 

I. ORGANIZATORZY 

Konkurs „ Łowcy Skarbów” 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: konkurs organizowany jest codziennie od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r., 

zgodnie z programem upublicznionym na stronie internetowej www.aquapark.lodz.pl 

• Miejsce: Aquapark Fala, na jednym torze w basenie sportowym wewnętrznym lub 

zewnętrznym w zależności od pogody. 

• Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmowane są w formie pisemnej na tablicy  

u animatora, bezpośrednio przed konkursem.  

 

III. UCZESTNICTWO 

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

osób, przebywających w Aquaparku.  

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.   

5. Wszystkie zgłoszone drużyny startują w jednej kategorii: rodzic lub pełnoletni opiekun 

plus dziecko do lat 12 (rocznikowo). 

6. Uczestnictwo w konkursie nie wymaga podania przez Uczestnika jego danych 

osobowych. 

 

IV. PRZEPISY TECHNICZNE 

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

kauczukowe koła. 

2. Konkurs rozpoczyna się i kończy gwizdkiem animatora i trwa tak długo, aż zostaną 

odnalezione wszystkie przedmioty wrzucone do wody. 

3. Dziecko wchodzi do wody, a osoba dorosła pozostaje na brzegu. Zadaniem dziecka jest 

wyłowienie jak największej ilości piłeczek z powierzchni wody oraz kauczukowych kół 

z dna basenu, a osoba dorosła stojąca na brzegu gromadzi wyłowione przedmioty  do 

specjalnego pojemnika. 

4. Po gwizdku końcowym, drużyny udają się do komisji, która podliczy punkty.  

5. 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. Wynik podaje animator przeprowadzający konkurs. 

V. NAGRODY 

1. Nagrody otrzymają trzy drużyny, które zdobyły najwyższą ilość punktów: 

Nagrody przyznawane w miesiącu lipcu 2022 r.: 

I miejsce: odblask, smyczka i okularki pływackie  o wartości brutto: 13,50 zł 

II miejsce: odblask, smyczka i gwizdek   o wartości brutto:   9,50 zł 

III miejsce: odblask i smyczka i długopis  o wartości brutto:   5,17 zł 



 

 

 

Nagrody przyznawane w miesiącu sierpniu 2022 r.: 

I miejsce: odblask, smyczka i ręczniczek S  o wartości brutto: 12,50 zł 

II miejsce: odblask, smyczka i gwizdek   o wartości brutto:   9,50 zł 

III miejsce: odblask, smyczka i długopis  o wartości brutto:   5,17 zł 

 

2. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone przez animatora za pisemnym 

pokwitowaniem złożonym przez pełnoletniego opiekuna dziecka bezpośrednio po 

zakończeniu konkursu i ustaleniu zwycięzców. 

 
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. Za uczestnika 

niepełnoletniego reklamację składa jego przedstawiciel ustawowy. 

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. 

 


