
 

 

REGULAMIN WYDARZENIA 

CALIFORNIA PARTY 

1. Organizatorem wydarzenia „California Party”, zwanym dalej Wydarzeniem, które 

odbędzie się dnia 9 grudnia 2017 roku od godz. 21:00 do godz. 02:00 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 KRS0000252866; NIP: 641-23-69-031; REGON 240309504, kapitał 

zakładowy 48.671.350,00 zwana dalej „Organizatorem”. Wydarzenie organizowane 

jest w hali basenowej oraz Saunarium i dostępne jest dla osób korzystających 

z obiektu Aquadrom, na podstawie biletu uprawnionego do korzystania ze Strefy 

Rekreacji i Sportu oraz na podstawie biletu uprawnionego do korzystania ze Strefy 

Rekreacji, Sportu i Saunarium, zakupionych na ww. wydarzenie w ramach 

Regulaminu Promocji Biletów w Ramach Wydarzenia California Party.  

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie 

zasad zachowania się osób obecnych na Wydarzeniu i korzystania przez nie  

z terenu, na którym przeprowadzane jest Wydarzenie, a także urządzeń 

znajdujących się na nim.  

3. Wydarzenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2017r. od godz. 21:00 do godziny 02:00. 

Osoby przebywające na terenie Aquadrom są zobowiązane do opuszczenia budynku 

Aquadromu do godziny 02:00. 

4. Wydarzenie dedykowane jest osobom pełnoletnim. 

5. Osoby biorące udział w imprezie zobowiązane są do posiadania strojów 

kąpielowych, obuwia basenowego oraz w przypadku korzystania ze Saunarium – 

posiadania ręcznika służącego do owinięcia ciała oraz ręcznika pod nogi i plecy 

celem poprawnego saunowania. 

6. W Saunarium obowiązuje strefa nietekstylna.  



 

 

7. Harmonogram imprezy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Organizator 

zastrzega, iż kolejność poszczególnych atrakcji, jak i godziny podane  

w harmonogramie mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności 

niezależnych od Organizatora. O ewentualnych zmianach Organizator będzie 

informował na bieżąco.   

8. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą 

przebywać na terenie obiektu Aquadrom i każda z tych osób zobowiązana jest 

stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu korzystania  

z Aquadromu znajdującego się na stronie www.aquadrom.pl oraz w BOK., a także 

pozostałych Regulaminów obowiązujących na terenie Aquadrom. 

9. Zakazuje się wstępu na imprezę osobom:   

- znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych 

lub innych podobnie działających środków,  

- zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  

10. Zakazuje się wnoszenia na Imprezę alkoholu. 

11. Każda osoba biorąca udział w imprezie zobowiązana jest zachowywać się z należytą 

ostrożnością podczas uczestnictwa w atrakcjach.  

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub 

mieniu powstałe wskutek niezachowania należytej ostrożności przez osoby 

znajdujące się w obiekcie w trakcie imprezy lub wskutek działań osób trzecich.  

13. Każda osoba biorąca udział w imprezie zobowiązana jest stosować się do poleceń 

organizatorów imprezy.  

14. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają 

porządek publiczny, są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub 

zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.  



 

 

15. Organizatorzy utrwalają przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub 

reklamy imprezy i imprez w przyszłych latach przez i na rzecz Organizatorów  

i Partnerów. Wejście na teren obiektu Aquadrom w dniu imprezy stanowi 

jednoczesną zgodę Uczestnika na użycie swojego wizerunku w związku z produkcją, 

prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo i audio  

z imprezy w przekazach medialnych.  

16. Niniejszy Regulamin jest dostępny w BOK oraz na stronie internetowej 

www.aquadrom.pl 
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