
 

 

Regulamin  udziału w wydarzeniu „Kręcimy ZDRÓJ” 

na terenie Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ” 

 

1. Organizatorem wydarzenia „Kręcimy  ZDRÓJ” jest Trzebnicki Park Wodny Zdrój sp. z.o.o 

2. Uczestnikiem wydarzenia może zostad każda osoba, która zarejestruje się jako uczestnik 

wydarzenia „Kręcimy ZDRÓJ” za pośrednictwem portalu www.facebook.pl. Dopuszcza się również 

uczestnictwo osoby zgłoszonej przez zarejestrowanego uczestnika za pośrednictwem wiadomości 

wysłanej przez www.faacebook.pl lub e-mail do organizatora. Za pośrednictwem wiadomości mogą 

zgłaszad się wyłącznie osoby nie posiadające konta w portalu www.facebook.pl. Wejście na teren 

obiektu na czas trwania zdjęd jest darmowe dla wszystkich Uczestników. Niepełnoletni Uczestnicy 

muszą mied ze sobą pisemna zgodę prawnego opiekuna, który zezwala wziąd niepełnoletniemu 

Uczestnikowi udział w wydarzeniu  

3. Wszyscy uczestnicy proszeni są o stawienie się w holu Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ” dnia 

10.09.2011 (sobota)o godzinie 14.00. Uczestnik powinien mied ze sobą niezbędne wyposażenie: 

- klapki basenowe 

- strój kąpielowy 

- ręcznik 

 

4. Zadaniem Uczestnika jest czynny udział w zdjęciach do filmu o Trzebnickim Parku Wodnym 

„ZDRÓJ” przez co rozumie się wykonywanie poleceo wydawanych przez Organizatora bądź osobę 

wyznaczoną przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są przed rozpoczęciem zdjęd wyrazid zgodę 

na wykorzystanie ich wizerunku w filmie o Trzebnickim Parku Wodnym „ZDRÓJ” 

5. Podczas trwania wydarzenia „Kręcimy ZDRÓJ” na terenie obiektu obowiązywad będzie Ogólny 

Regulamin Obiektu do którego przestrzegania obowiązani są wszyscy Uczestnicy. 

6. Dla każdego Uczestnika, za udział w wydarzeniu Organizator przewiduje darmowy bilet 

upoważniający do jednorazowego skorzystania z usług Trzebnickiego Parku Wodnego „ZDRÓJ” w 

dowolnym wybranym przez Uczestnika dniu w przeciągu dwu miesięcy od daty wydarzenia.  Bilet 

obejmuje wejście na dwie godziny, na basen wewnętrzny z saunami dla Uczestnika, bądź wejście dla 

Uczestnika z osobą towarzyszącą na jedną godzinę, na basen wewnętrzny z saunami. 

7. W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika założeo punktu 4  lub 5 niniejszego Regulaminu  oraz 

Regulaminu Ogólnego Obiektu Organizator zastrzega sobie możliwośd nie udzielenia darmowego 

biletu Uczestnikowi oraz zastrzega sobie nie dopuszczenie Uczestnika do udziału w wydarzeniu. 
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