
 
 

Regulamin Promocji „W zdrowym ciele mądry duch” 
(dalej „Regulamin”) 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „W zdrowym ciele 
mądry duch”, zwanej dalej „Promocją”, jest Akademickie Centrum Sportowo-
Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej Zatoka Sportu z siedzibą w Łodzi, przy 
al. Politechniki 10, NIP: 727-002-18-95, zwane dalej „Organizatorem”; 

2. Celem Promocji jest promocja pływania jako aktywnego spędzania czasu wolnego na 
pływalni Organizatora, zlokalizowanej w Łodzi przy al. Politechniki 10 (dalej: 
„Pływalnia”); 

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 17 marca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.;  
4. Promocja polega na sprzedaży biletów na Pływalnię osobom wyszczególnionym w §2 

pkt 1. za kwotę 5 zł brutto w dowolnym czasie, w okresie trwania Promocji; 
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI 
1. Promocja dotyczy słuchaczy Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego posiadających 

ważną legitymację ŁUD na semestr letni 2018 r., przy czym: 
a. słuchacze urodzeni w latach 2006-2011 muszą znajdować się w czasie 

korzystania z Pływalni pod opieką osoby uprawnionej; 
b. słuchacze urodzeni w latach 2001-2005 mogą korzystać w Pływalni 

samodzielnie; 
2. Promocja nie dotyczy: 

a. zorganizowanych zajęć grupowych (przez zorganizowane zajęcia grupowe 
rozumie się: szkółki pływackie, półkolonie, kolonie, grupy zorganizowane); 

b. grup, w której jest więcej niż troje dzieci do lat 13 pod opieką osoby 
uprawnionej; 

3. Opiekun słuchacza/y do lat 13 ponosi za korzystanie z Pływalni opłatę zgodną 
z cennikiem Pływalni; 

4. Czas pobytu za promocyjną opłatą wynosi 70 minut. Po tym czasie rozpocznie się 
naliczanie minutowe, zgodnie z cennikiem Pływalni; 
 

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni 

zgłaszać na piśmie w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w siedzibie 
Organizatora; 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika 
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji; 

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od 
daty ich otrzymania; 

4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem 
poleconym na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni  
od daty rozpatrzenia danej reklamacji; 

5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym 
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym; 
 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.zatokasportu.lodz.pl 

oraz w Punkcie Informacyjnym w siedzibie Organizatora; 
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, 

z ważnych powodów, w każdym czasie. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak 
naruszać praw nabytych przez Uczestników.  

 

https://zatokasportu.lodz.pl/sites/default/files/regulamin%20wpuszczamy%20dzieciaka%20za%20pi%C4%85taka.pdf#page=1
https://zatokasportu.lodz.pl/sites/default/files/regulamin%20wpuszczamy%20dzieciaka%20za%20pi%C4%85taka.pdf#page=1
http://www.zatokasportu.lodz.pl/

