REGULAMIN IMPREZY „WALENTYNKI ROMANTYCZNY WIECZÓR
WATER PARTY”
I. Postanowienie ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa, obowiązki i zasady
zachowania się osób uczestniczących imprezie o nazwie „WALENTYNKI ROMANTYCZNY WIECZÓR WATER PARTY”
(zwana dalej jako: „Impreza” organizowanej na Basenie Aquarius w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 3-600 Lesko.
2. Organizatorem Imprezy jest: Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, KRS 0000390364,
REGON: 180712749, NIP: 6881297982 (zwana dalej: „Organizatorem”).
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które nabędą bilet wstępu na Imprezę, skorzystają z uprawnień
wynikających z posiadanego biletu i które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie basenu Aquarius
(zwani dalej: „Uczestnikami”).
4. Każdy Uczestnik nabywając bilet na Imprezę zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Celem Regulaminu jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad
zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest
Impreza oraz z urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników
Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

II. Czas trwania Imprezy
1. Impreza odbywa się w nocy 14.02.2020 r. w godzinach od 22:00 do 24:00.
2. Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej oraz strefy saun do godz. 24:00.
3. Klienci zobowiązani są do opuszczenia budynku basenu do godz. 24:30.
III. Sprzedaż biletów
1. Bilety na Imprezę (w formie paragonu) sprzedawane są w kasach basenu od 01.02.2020r.
2.Cena biletu dla par 15zł (2osoby)
3. Cena biletu dla 1 uczestnika wynosi 10,00 zł.
4. Od ceny biletu nie przysługują żadne ulgi oraz rabaty.
5. Zakup biletów nie łączy się z karnetami basenowymi. Nie ma możliwości opłaty za wstęp na imprezę z karnetu
basenowego.
6. Cena biletu zawiera wstęp na Imprezę, możliwość skorzystania z szafki, wejście do strefy saun oraz udział
we wszystkich atrakcjach zaplanowanych przez Organizatora na Imprezie.
7. Cena biletu nie zawiera opłat za usługi gastronomiczne (jedzenie, napoje).
8. Cena biletu nie zawiera prawa do wyłącznego korzystania z atrakcji znajdujących się na terenie Imprezy.
Uczestnicy mogą korzystać z atrakcji w zależności od ich aktualnej dostępności.
9. Każdy Bilet jest jednoosobowy i nie uprawnia Uczestnika Imprezy do wprowadzenia osoby towarzyszącej ani
dzieci, a w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna lub niepełnoletnia chce uczestniczyć w Imprezie wraz
z opiekunem, jest on również zobowiązany do nabycia biletu.
IV. Wstęp i przebywanie na Imprezie
1. Wstęp na teren Imprezy przysługuje wyłącznie osobie posiadającej bilet (paragon potwierdzający zakup biletu).
2. Osoby niepełnoletnie posiadające bilet mogą wejść na Imprezę wyłącznie z opiekunem, tj. w przypadku osób
poniżej 13 roku życia – pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, a w przypadku osób poniżej 18. roku (od 13
do 18 lat) – pod opieką osoby trzeciej podejmującej się sprawowania opieki nad tą osobą, jeśli ta osoba trzecia

w danym dniu Imprezy ukończyła 24 rok życia.
3. Opiekun osoby niepełnoletniej, o którym mowa w ust. 2 powyżej:
a) musi posiadać ważny bilet wstępu na Imprezę zakupiony zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
b) ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za niepełnoletniego przebywającego na Imprezie od momentu
wprowadzenia go na teren Imprezy do momentu opuszczenia przez niepełnoletniego Imprezy.
4. Osoba niepełnoletnia zobowiązana jest do posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacji
szkolnej).
5. Organizator może odmówić wstępu na Imprezę i przebywania na niej:
a) osobom, które nie okazały ważnego biletu,
b) osobom, które w dniu Imprezy nie są pełnoletnie, a zamierzają wejść lub znajdują się na terenie Imprezy:
- w przypadku osób poniżej 13. roku życia – bez rodzica lub opiekuna prawnego,
- w przypadku osób poniżej 18. roku życia innych niż wymienione powyżej (od 13 do 18 lat) – bez osoby trzeciej
podejmującej się sprawowania opieki nad tą osobą, jeśli ta osoba trzecia w danym dniu Imprezy ukończyła
24. rok życia;
c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla
bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
d) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych
podobnie działających środków,
e) osobie, która nie stosuje się do postanowień Regulaminu, jak również nie podporządkowuje się czynnościom
realizowanym przez pracowników Organizatora na podstawie obowiązującego Regulaminu lub regulaminów
term, o których mowa w punkcie V ust. 1 i 2 Regulaminu.
6. Zabrania się wnoszenia na teren Imprezy:
a) broni,
b) niebezpiecznych przedmiotów,
c) materiałów wybuchowych,
d) wyrobów pirotechnicznych i petard,
e) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
f) napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
g) farb w sprayu i innych aerozoli,
h) plastikowych, szklanych lub metalowych pojemników lub puszek.
6. Zabronione jest także wprowadzanie zwierząt i wnoszenie materiałów rasistowskich, ksenofobicznych lub
propagandowych, a także plakatów lub ulotek bez uprzedniej autoryzacji Organizatora.
7. W przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik posiada przedmioty, których wnoszenie i posiada-nie na Imprezie jest
zabronione, w szczególności określone w ust. 6 i 7 powyżej, uzasadniona jest odmowa wpuszczenia Uczestnika na
Imprezę albo wzywanie go do opuszczenia imprezy.
V. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na Imprezie
1. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do korzystania z basenu i innych urządzeń wyłącznie zgodnie
z postanowieniami ogólnego regulaminu basenu Aquarius w Lesku, regulaminu zjeżdżalni i innych dostępnych na
stronie internetowej basen.lesko.pl
2. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń pracowników Organizatora (obsługa Imprezy).
Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.

3. Uczestnicy Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu
oraz innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. Zakazane jest niszczenie wszelkiego mienia znajdującego się na terenie Imprezy.
5. W przypadku zakłócania ładu i porządku lub zachowania niezgodnego z Regulaminem pracownicy obsługi
są uprawnieni do wezwania Uczestnika Imprezy do właściwego zachowania się, a w razie dalszego łamania
zasad uczestnictwa w Imprezie mogą wezwać do opuszczenia przez niego Imprezy.
6. W przypadku powstania szkód wynikających z niezastosowania się do treści Regulaminu lub regulaminów
wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
VII. Obowiązki Uczestników i odpowiedzialność
1. Uczestnik Imprezy jest obowiązany:
a) posiadać ważny bilet wstępu na Imprezę,
b) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać
bezpieczeństwu swojemu oraz innych osób obecnych na Imprezie – w tym przestrzegać postanowień
Regulaminu.
2. Uczestnik Imprezy ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Imprezie
w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora i w mieniu obiektu,
w którym odbywa się Impreza.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyżej. Siłę Wyższą stanowią
w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię
elektryczną, ciepło lub światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych
w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
VIII. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny
Organizatora: Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
zarzad@basen.lesko.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy.
2. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich
doręczenia Organizatorowi.
IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest dostępny przed wejściem na teren Imprezy oraz na stronie internetowej: basen.lesko.pl
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub w regulaminach, o których mowa w punkcie V ust. 1 i 2
zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
3. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Organizator .

