
REGULAMIN KONKURSU  
ORGANIZOWANEGO PRZEZ PŁYWALNIĘ 

AQUA SPA KABATY 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest Pływalnia Aqua Spa Kabaty, należąca do grupy Basenów 
Kabackich, zlokalizowana przy ul. Wąwozowej 18 lok. 026 w Warszawie  

2. Konkurs przeprowadzony jest jednorazowo i trwa od 30 kwietnia do 15 maja 2022 
roku. 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm 
współpracujących z Organizatorem. W Konkursie nie mogą również brać udziału 
członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, 
dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i 
zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie 
podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do 
tej Ustawy.  

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i 
interpretacji rozstrzyga Organizator.  

 

ZASADY KONKURSU I NAGRODY 

1. W dniach od 30 kwietnia do 3 maja 2022 roku w recepcji pływalni dostępne będą 
karty konkursowe. Aby otrzymać kartę i wziąć udział w konkursie, należy w dniach 
od 30 kwietnia do 3 maja 2022 roku skorzystać z jednej z usług dostępnych na 
pływalni – wejście na basen/saunę, aqua aerobik lub dopłata za przekroczenie czasu. 

2. Po prawidłowym wypełnieniu karty konkursowej, w miejscu „hasło” należy wpisać 
wymyślone przez Uczestnika hasło konkursowe promujące pływanie, dołączyć do 
karty paragon potwierdzający skorzystanie z usługi, a następnie przekazać kartę 
konkursową wraz z załącznikiem pracownikowi recepcji pływalni. 

3. Organizator konkursu opublikuje 20 wybranych spośród zgłoszonych przez 
Uczestników haseł konkursowych i opublikuje je w dniu 4 maja 2022 roku na swoim 
fanpage’u na Facebooku oraz Instagramie.  

4. Wraz z publikacją haseł Organizator Konkursu przekaże informację o zasadach 
głosowania na wybrane hasła.  

5. Głosowanie trwać będzie od momentu publikacji wybranych haseł do 10 maja 2022 
roku. 

6. 15 maja 2022 roku Organizator Konkursu ogłosi wyniki, a tym samym Zwycięzcę 
Konkursu, o czym poinformuje za pomocą facebooka. 

7. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien 
odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 
3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.  

8. Za przekazanie nagród zwycięzcom odpowiedzialna będzie recepcja Pływalni. 



9. Nagrodą w Konkursie jest miesięczny Karnet Open na basen i saunę uprawniający do 
korzystania z usług obiektu jednorazowo w ciągu dnia, bez limitów czasowych, w 
godzinach otwarcia Pływalni. 


