REGULAMIN WYDARZENIA
„Ciuch za ciuch”

1. Organizatorem

wydarzenia

„Ciuch

za

ciuch”

jest

Aquadrom

Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, zwaną dalej „Organizatorem”.
2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym, zwanym dalej „Aquadrom”,
znajdującym się w Rudzie Śląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A.
3. Wydarzenie „Ciuch za ciuch” trwa w dniu 8 marca 2020r. od godz. 11:00 do . godz. 15:00 w
holu recepcyjnym obiektu Aquadrom.

4. Wydarzenie „Ciuch za ciuch” to bezgotowkowa wymiana ubran, bizuterii, akcesoriow
modowych.
5. Wymiana ubran jest dobrowolna.
6. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu „Ciuch za ciuch” jest:
a) Zgłoszenie uczestnika do dnia 05.03.2020r. do godz. 22:00 na adres mailowy
marketing@aquadrom.pl,
b) Rejestracja uczestnika w dniu wydarzenia, tj. 08.03.2020r. do godz. 11:00 w Biurze Obsługi
Klienta w obiekcie Aquadrom,
c) Przyniesienie przez uczestnika maksymalnie 15 szt. ubrań oraz nieograniczonej ilości
biżuterii oraz akcesoriów modowych opisanych imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem
(metka lub naklejka),
d) Przyniesienie przez uczestnika rzeczy czystych i w dobrym stanie. Nie będą akceptowane
ubrania poplamione, uszkodzone. Bielizna osobista wyłącznie nowa, z metkami
papierowymi.
7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w wydarzeniu „Ciuch za ciuch”
zobowiązany

jest

do

przestrzegania

oraz

podlega

ograniczeniom

przewidzianym

w Regulaminie korzystania z Aqaudromu dostępnym w recepcji Aqaudromu oraz na stronie
internetowej Aquadromu.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania
wydarzenia, jak również pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie
Aquadromu.

9. Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu akceptuje ustalone przez Organizatora zasady
realizacji wydarzenia i zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu wydarzenia
„Ciuch za ciuch”.
10. Reklamacje dotyczące wydarzenia rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty
złożenia w Biurze Obsługi Klienta (BOK) znajdującym się w Obiekcie.
11. Regulamin wydarzenia dostępny jest w recepcji Aqaudromu oraz na stronie internetowej
Aquadromu www.aquadrom.pl

Aquadrom Sp. z o.o.

