
 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „PIRACKIE KRĘGLE” 
I. ORGANIZATOR 

Konkurs „PIRACKIE KRĘGLE” 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” 
Miejsce: Aquapark Fala (w Łodzi, Al. Unii Lubelskiej 4), na terenie Wodnego Placu Zabaw ze Statkiem 
znajdującego się w Strefie Basenowej. 
Czas trwania konkursu:  

a. Konkurs trwa od godziny 13:00 do godziny 14:00. Czas trwania obejmuje: 

i. przyjęcie zgłoszeń do udziału w konkursie; 

ii. czas trwania zadania konkursowego; 

iii. wyłonienie laureatów konkursu; 

iv. rozdanie nagród. 

III. UCZESTNICTWO 

1. W konkursie może wziąć udział maksymalnie 10 osób. 

2. Uczestnikiem konkursu może być dziecko w wieku od 7 do 12 lat, przebywające w Aquaparku, 

którego rodzice lub opiekunowie prawni wykupili bilet wstępu do Strefy Basenowej oraz wyrazili 

zgodę na jego uczestnictwo w Konkursie. 

3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które są ze sobą spokrewnione. 

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zdrowe, u których nie stwierdzono przeciwskazań 

zdrowotnych co do udziału w czynnościach konkursu. 

5. Uczestnictwo w konkursie ma charakter jednorazowy, tj. jedno dziecko może wziąć udział 

w  konkursie jeden raz. 

6. Zgłoszenie do konkursu wymaga podania przez Uczestnika imienia osobie prowadzącej konkurs. 

Imię zostanie zapisane na tablicy flipchart. W razie uzyskania prawa do nagrody w konkursie 

podanie danych osobowych Uczestnika oraz osoby będącej jego rodzicem lub opiekunem 

prawnym jest niezbędne do wydania nagrody i wykazania spełnienia swoich obowiązków przez 

Organizatora. Stosowna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Organizator umieszcza na terenie Wodnego Placu Zabaw ze Statkiem 16 kręgli.  

2. Zadaniem Uczestnika jest strącenie, przy pomocy pistoletu wodnego, jak największej liczby kręgli. 

3. Zadanie konkursowe trwa 15 sekund. Początek i koniec zadania sygnalizowane są gwizdkiem 

animatora. 

4. O kolejności udziału w zadaniu decyduje kolejność zgłoszeń do konkursu. 

5. Po gwizdku końcowym Uczestnik konkursu udaje się do animatora, który zapisuje liczbę strąconych 

kręgli. 

6. Każdy kręgiel to 1 punkt dla Uczestnika. Uzyskany rezultat punktowy decyduje o kolejności zajętych 

miejsc przez Uczestników. W przypadku uzyskania przez Uczestników takiej samej ilości punktów 

w ramach jednego z trzech nagradzanych miejsc, może zostać przeprowadzona dogrywka, 

na  takich samych zasadach. O Wyniku decyduje animator przeprowadzający konkurs. 

V. NAGRODY 

1. Nagrody otrzymują 3 osoby, które zdobyły najwyższą ilość punktów: 

I miejsce – karta o wartości 300 zł, nagrody rzeczowe(dmuchana zabawka do basenu, pompka 
do piłki, składany plecak, latarka LED, skakanka niebieska, okularki pływackie) o łącznej 
wartości brutto: 112,95 zł. 



 

 

 
 
 
II miejsce – karta o wartości 200 zł, nagrody rzeczowe (dmuchana zabawka do basenu, pompka 
do piłki, składany plecak, latarka LED, skakanka niebieska, okularki pływackie) o łącznej 
wartości brutto: 112,95 zł. 
III miejsce – karta o wartości 100 zł, nagrody rzeczowe (dmuchana zabawka do basenu, 
pompka do piłki, składany plecak, latarka LED, skakanka niebieska, okularki pływackie) 
o  łącznej wartości brutto: 112,95 zł. 

2. Nagrody dla zwycięzców konkursu zostaną wręczone przez animatora bezpośrednio 

po zakończeniu konkursu, po ustaleniu zwycięzców. Odbiór kart abonamentowych możliwy 

będzie po podpisaniu protokołu odbioru karty. 

3. Podatek od przyznanych zwycięzcom nagród odprowadzi za klientów Organizator. 

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). 

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. 
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Załącznik 

do Regulaminu konkursu „Pirackie kręgle” 

KLAUZULA DLA ODBIORÓCÓW NAGRÓD 
1. Administrator Danych: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Aqua Park Łódź Sp. 
z  o.o. NIP 7272616658, REGON 473230469 , KRS 0000196146, 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. 

  


