
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MIKOŁAJKOWE KALAMBURY” 
I. ORGANIZATOR 

Konkurs „Mikołajkowe kalambury” 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: 5 grudnia 2021 r. (niedziela) podczas imprezy „Mikołajki na Fali”, w godzinach 14:30-15:00. 
Miejsce: Aquapark Fala (w Łodzi, Al. Unii Lubelskiej 4), na terenie Strefy Basenowej. 
 
III. UCZESTNICTWO 

1. Uczestnikiem konkursu mogą być osoby dorosłe oraz dzieci przebywające w Aquaparku 

na  podstawie biletu wstępu do Strefy Basenowej. Uczestnictwo niepełnoletniego Uczestnika 

wymaga zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby zdrowe, u których nie stwierdzono przeciwskazań 

zdrowotnych co do udziału w czynnościach konkursu. 

3. Uczestnictwo w konkursie ma charakter jednorazowy, tj. Uczestnik może wziąć udział w konkursie 

jeden raz, niezależnie od roli w konkursie (prezentujący albo odgadujący). 

4. Zgłoszenie do konkursu nie wymaga podania przez Uczestnika danych osobowych.  

 
IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Uczestnicy otrzymują od animatora do zaprezentowania hasła. Hasło może zostać narysowane lub 

zaprezentowane przez Uczestnika konkursu. Materiały do rysowania zapewnia Organizator. 

2. Gdy jeden Uczestnik prezentuje hasło, pozostałe osoby zgadują. Osoba, która jako pierwsza 

zgadnie hasło, otrzymuje nagrodę. 

3. Uprawniona do odgadnięcia hasła jest osoba, która jako pierwsza podniesie rękę – przy czym osobę 

tę wskazuje animator odpowiedzialny za realizację konkursu.  

4. Hasło można podać dopiero po wskazaniu przez animatora. Odpowiedzi podawane samowolnie 

nie będą brane pod uwagę.  

5. Rysowanie hasła z użyciem znaków alfanumerycznych jest niedozwolone. 

6. Czas na prezentację hasła jest ograniczony do 1 minuty. 

 
V. NAGRODY 

1. Nagrodami są mini słoiczki z miodem o pojemności 40 gram.   

2. W konkursie nie ma hierarchii nagród. 

3. Ilość nagród jest ograniczona do 60 sztuk.  

4. Nagrodę otrzymuje Uczestnik prezentujący hasło oraz osoba, która to hasło odgadnie. 

 
VI. REKLAMACJE 

1. W przypadku zastrzeżeń co do wyniku 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 informacje 

Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia adekwatnie do sposobu złożenia reklamacji 

(korespondencyjnie lub mailowo). 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na udział 

w konkursie i akceptacją treści niniejszego Regulaminu.  

2. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że spełnia on warunki 

uczestnictwa w konkursie. 

3. Organizator zapewnia nadzór ratowników podczas trwania konkursu. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Każdy Uczestnik bierze udział w konkursie na 

własną odpowiedzialność i oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych 

wypadków (NNW). 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, kontuzje i 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. 


