
 

 

 
 

 
REGULAMIN PROMOCJI „KONKURSOWE LATO W AQUADROMIE” 

 
 

1. Organizatorem promocji „Konkursowe Lato w Aquadromie”, zwanym dalej „Konkursem”, jest 

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 95A, 41-706 Ruda S ląska, zarejestrowana 

w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod nr KRS 0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał zakładowy 

55.162.650,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.  

2. Organizator zarządza kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Rudzie S ląskiej (zwanym dalej 

„Aquadrom”) znajdującym się w Rudzie S ląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A. 

3. Do Konkursu mogą przystąpic  osoby pełnoletnie i mające pełną zdolnos c  do czynnos ci 

prawnych, dalej zwane „Uczestnikiem”, kto re w okresie od 09.07.2018r. do 31.08.2018r. będą 

zbierały paragony na zakupione bilety wstępu, a takz e usługi.  

4. Konkurs nie obejmuje paragono w usług gastronomicznych, paragono w towaro w  

zakupionych w sklepie sportowym oraz bileto w  grupowych.  

5. Zebrane paragony nalez y zarejestrowac  na specjalnym kwestionariuszu (załącznik nr 1 do 

Regulaminu) w Biurze Obsługi Klienta. Uczestnik wpisuje swoje imię i nazwisko,  

nr telefonu  kontaktowego,  datę rejestracji paragonu, numer paragonu oraz wydaną kwotę. 

Konieczne są: podpis kasjera oraz podpis klienta.  

6. Brak danych Uczestnika Konkursu na kwestionariuszu (imię, nazwisko, nr tel. 

kontaktowego) wyklucza go z Konkursu.  

7. Kaz dy Uczestnik moz e wziąc  udział w Konkursie dowolną liczbę razy,  

z zastrzez eniem, iz  jeden paragon moz e zostac  zarejestrowany tylko jeden raz. 

8. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołana trzyosobowa komisja, kto ra w kaz dy piątek 

Konkursowego Lata do godz. 16:00 wybierze zwycięzcę danego tygodnia,  

a w ostatni piątek miesiąca lipiec i sierpien  2018r.,  wybierze zwycięzcę miesiąca. 

9. Zwycięzcą tygodnia zostaje osoba, kto ra zarejestruje paragony na najwyz szą wartos c   

w kaz dym tygodniu od poniedziałku godz. 6:00 do najbliz szego piątku do godz. 14:00,  

z zastrzez eniem, z e moz na rejestrowac  wyłącznie paragony za usługi zrealizowane w danym 



 

 

tygodniu. Paragony za usługi s wiadczone od piątku po godz. 14.00 do niedzieli włącznie są 

rejestrowane na kolejny tydzien . 

10. Zwycięzcą miesiąca zostaje osoba, kto ra zarejestruje paragony na najwyz szą wartos c   

na dzien  rozstrzygnięcia zwycięzcy miesiąca  tj. 3 sierpnia 2018r. oraz 31 sierpnia 2018r., do 

godz. 14:00.  

11. O wygranej Komisja poinformuje zwycięzcę w dniu wyboru, celem odbioru nagrody.   

12. Organizator udostępni listę nagro d tygodnia na dzien  przed ogłoszeniem zwycięzcy tygodnia 

do godz. 12:00 oraz na tydzien  przed ogłoszeniem zwycięzcy miesiąca do godz. 12:00.  

13. Zwycięzcy nagrody  miesiąca  oraz nagro d tygodnia  nie przysługuje prawo do zastrzez enia 

szczego lnych włas ciwos ci nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu (pienięz nego, 

rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za jakos c   

i uz ytecznos c  wygranej przez Uczestnika nagrody. Odpowiedzialnym z  tytułu nagrody, za jej 

wady fizyczne lub prawne, jest podmiot udzielający gwarancji (producent, dystrybutor). 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do 

korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialnos ci za niemoz nos c  przekazania 

nagrody Zwycięzcy z przyczyn zalez nych od Zwycięzcy, a zwłaszcza podania błędnego adresu 

lub zdarzenia  siły wyz szej.  

15. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do 

Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Nagroda nie zostaje przyznana. 

16. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomos ci, z e korzystając z promocji zobowiązany jest 

do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podlega jego ograniczeniom. Regulamin jest 

dostępny w recepcji Aquadromu oraz na stronie internetowej www.aquadrom.pl 

17. W przypadku wygrania nagrody uczestnicy zgadzają się na opublikowanie imienia  

i nazwiska (wpisanych w formularzu konkursowym) na lis cie zwycięzco w umieszczonej na 

stronie internetowej www.aquadrom.pl oraz na profilu portalu społecznos ciowego 

Facebook. 

18. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie 

S ląskiej przy ulicy Kłodnickiej 95A; Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pana/Pani danych osobowych. 

19. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora jest 

inspektor@aquadrom.pl.  

http://www.aquadrom.pl/
http://www.aquadrom.pl/


 

 

20. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu;  i nie 

będą udostępniane innym odbiorcom. 

21. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest (przesłanki z art. 6 ust. 1 RODO); 

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych  

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; 

22. Pana/Pani dane osobowe imię i nazwisko będą przetwarzane przez okres 9.07.2018 – 

31.08.2018 

23. Przysługuje Panu/Pani prawo do: 

a) z ądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 

(poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

c) przenoszenia danych, 

d) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodnos c  z prawem przetwarzania, kto rego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem (jez eli przetwarzanie odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody); 

24. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kto rym jest Urząd gdy uzna 

Pan/Pani, iz  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy 

Ogo lnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016. 

25. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakz e warunkuje udział 

w konkursie. Nie podanie danych uniemoz liwi kontakt z Panem/Panią w celu 

poinformowania o ewentualnym zwycięstwie w konkursie oraz przekazanie nagro d. 

26. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 

 

 

    


