Regulamin Konkursu „wygraj rower na wakacje”
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

§1. PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Kaszubskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne Spółka z o.o.,
ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna (dalej „Organizator”).
2. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej” „Regulamin”) stanowią Warunki Szczególne
konkursu „Wiosenny konkurs paragonowy AC” (dalej: „Konkurs”).
3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w ramach Programu i ma charakter
sprzedaży premiowej.
4. Konkurs nie jest loterią rozumianą w oparciu o ustawę o grach hazardowych.
5. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 maja 2018 r. o godz. 00: 00: 00 i trwa do dnia 22 czerwca
2018 r. do godz. 23: 59: 59 (dalej: „Czas Konkursu”).
6. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie Klient będący osobą fizyczną.
7. Z konkursu wyklucza się pracowników i ich najbliższą rodzinę.
§2. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs polega na:
a) dokonaniu jednorazowego zakupu usług AQUA Centrum, co najmniej na kwotę
50,01 złotych brutto, potwierdzonego opieczętowanym paragonem lub fakturą VAT.,
b) wypełnieniu kuponu konkursowego.
2. Kupon konkursowy wypełnia się bezpośrednio po zakupie w recepcji w formularzu należy
wpisać następujące informacje:
a) imię i nazwisko,
b) numer telefonu,
c) numer Paragonu,
d) oraz hasło reklamujące AQUA Centrum.
Wypełniony formularz należy wrzucić do pojemnika

odpowiednio

oznakowanego

i zabezpieczonego przez Organizatora w sposób uniemożliwiający dostęp do niego.
3. Paragon może być zarejestrowany na rzecz tylko i wyłącznie jednego Klienta.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Każdy prawidłowo wypełniony i wrzucony do pojemnika formularz weźmie udział
w losowaniu nagród.

§3. NAGRODA
6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
7. Nagrodą główną w Konkursie jest rower turystyczny o wartości 1299,00 zł, który można
oglądać w wejściu głównym do AQUA Centrum.

8. Zwycięzcy przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 144,00 zł.
9. Warunkiem odbioru nagrody przez osobę niepełnoletnią jest obecność rodzica bądź
opiekuna.
10. Wybór zwycięzcy odbędzie się 23 czerwca 2018 roku o godz. 10.00
11. Warunkiem otrzymania nagrody z Konkursu jest okazanie Organizatorowi:
a) dowodu tożsamości na nazwisko zarejestrowane na wylosowanym formularzu,
b) dowodu zakupu (Paragonu) w celu potwierdzenia zgodności z zapisem
na wylosowanym formularzu.
12. Z wydania nagrody Zwycięzcy sporządza się protokół.

