REGULAMIN KONKURSU
Spędzaj aktywnie lato na „Teatralnej”
ORGANIZATOR
Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o. ,50-055 Wrocław, ul. Teatralna 10-12
TERMIN KONKURSU
Od 07.07.2017 do 07.09.2017 r.
TERMIN I MIEJCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW
12.09.2017 r. w Punkcie Obsługi Klienta, na stronie WWW i FB.
TERMIN REALIZACJI NAGRÓD
od 15.09.2017 do 03.12.2017 r.
UCZESTNIK – OSOBA PEŁNOLETNIA
Klient, który posiada lub założy imienne konto w elektronicznym systemie obsługi
klienta Organizatora oraz wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych
i ofert za pośrednictwem maili i/lub sms.
USŁUGI OBJĘTE KONKURSEM
Wszystkie usługi dostępne w działach: baseny, nauka pływania dla dorosłych, aqua
aerobik , prosta postawa dla dorosłych, fitness, spinning, siłownia, saunarium.
OPIS KONKURSU
W czasie trwania Konkursu uczestnicy korzystają z usług Organizatora.
Skorzystanie z usługi będzie ewidencjonowane na indywidualnym, imiennym koncie
klienta (jedna usługa = jedno wejście).
Aby ubiegać się o nagrody, uczestnik musi na koncie klienta zgromadzić
przynajmniej 15 wejść. Trzech uczestników z największą liczbą wejść zdobywa kolejno
pierwszą, drugą i trzecią nagrodę. W przypadku takiej samej liczby wejść decyduje
czas (dzień, godzina, minuta), w którym te wejścia zostały zgromadzone.
Spośród uczestników z miejsc od 4 do 13 zostaną rozlosowane dwie nagrody
dodatkowe. Losowanie przeprowadzi Organizator w dniu 11.09.2017 r.
W przypadku nieosiągnięcia przez żadnego z uczestników minimalnej liczby 15 wejść
Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty.
NAGRODY
1. Pierwsze miejsce - jedna nagroda „Królewski Weekend w SPA” dla 2 osób
w hotelu „Król Kazimierz” w Kazimierzu Dolnym: 2 noclegi z wyżywieniem,
pakiet zabiegów SPA, relaks w Błękitnej Lagunie (baseny z
hydromasażami), całodniowy pobyt w świecie saun.
2. Drugie miejsce – jedna nagroda „Rytuał Łaziebnej” dla 2 osób we
Wrocławskim Centrum SPA: pakiet zabiegów SPA pielęgnujących na ciało
(peeling i masaż ciała na bazie oleju kokosowego), kąpiel w kozim mleku i
parafinowy zabieg na dłonie.
3. Trzecie miejsce – jedna nagroda „ Relaks w strefie mini saun ” dla 4 osób
we Wrocławskim Centrum SPA: 1,5-godzinny seans relaksacyjny (jacuzzi,
łaźnie: aromatyczna i solna, pokój relaksacyjny), poczęstunek (napoje
bezalkoholowe i owoce).

4. Nagroda dodatkowa – dwie nagrody rozlosowane pomiędzy uczestników
konkursu, miejsca od 4 do 13 „ Relaks w strefie mini saun” dla 4 osób we
Wrocławskim Centrum SPA: 1,5-godzinny seans relaksacyjny (jacuzzi,
łaźnie: aromatyczna i solna, pokój relaksacyjny), poczęstunek (napoje
bezalkoholowe i owoce).
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W czasie trwania Konkursu, w każdy poniedziałek, w Punkcie Obsługi Klienta będzie
dostępny aktualny ranking klientów [nr ID] z największą liczbą wejść.
Regulamin Konkursu jest dostępny w Punkcie Obsługi Klienta we Wrocławskim
Centrum SPA.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z
ważnych przyczyn.
Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z zasadami Konkursu
określonymi w Regulaminie oraz wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku (zdjęcia
wykonanego przy wręczaniu nagrody) do celów marketingowych na plakatach,
Facebooku, Instagramie oraz stronie WWW organizatora.
Nagrody nie podlegają wymianie na inne usługi oraz na gotówkę.
W Konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

