
Regulamin akcji promocyjnej skierowanej do mieszkańców Tarnowskich Gór

„1526 Park Wodny dla Tarnogórzan”

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  regulamin  określa  zasady  odbioru  1526 darmowych dwugodzinnych 
wejściówek  do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach w ramach akcji promocyjnej 
skierowanej do mieszkańców Tarnowskich Gór - „1526 Park Wodny dla 
Tarnogórzan”

2. Organizatorem akcji jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich 
Górach, dalej Park Wodny w Tarnowskich Górach.

3. W ramach akcji Park Wodny w Tarnowskich Górach przekazuje pulę 1526 biletów 
dwugodzinnych weekendowych (ważnych od poniedziałku do niedzieli) z terminem 
ważności do dnia 31.08.2020.

4. Akcja potrwa od 27.07.2020 od godziny 10:00 do wyczerpania wejściówek.
5. Osobami uprawnionymi do odbioru darmowych wejściówek są wyłącznie mieszkańcy

Gminy Tarnowskie Góry.
6. Z akcji nie mogą korzystać pracownicy Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. oraz 

osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z Agencją Inicjatyw Gospodarczych 
S.A.

§2

Zasady uzyskania biletów

1. Aby skorzystać z bezpłatnego wejścia w ramach akcji należy zalogować się na 
platformę online dostępną na stronie www.parkwodny.com.pl w zakładce aktualności.

2. Należy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy.
3. Warunkiem otrzymania wejściówki jest oświadczenie o zamieszkaniu na terenie 

Gminy Tarnowskie Góry.
4. Jedna osoba logująca się z jednego adresu e-mail otrzymuje 2 wejściówki.
5. Po właściwym zalogowaniu na platformie online, na wskazany adres mailowy 

otrzymuje się potwierdzenie zgłoszenia.
6. O możliwości bezpłatnego wejścia w ramach akcji decyduje kolejność zgłoszeń.

§3

Warunki korzystania

1. Bezpłatne wejście w ramach akcji odbywa się w kasie Parku Wodnego.
2. Aby skorzystać z wejścia należy w kasie Parku Wodnego okazać dokument tożsamości 

na który dokonano zgłoszenia na platformie online.
3. Czas wejściówki liczony jest od momentu wydania kluczyka w kasie do momentu jego 

zwrotu. Po przekroczeniu czasu 2h naliczana zostanie dopłata zgodna z obowiązującym 
cennikiem.

http://www.parkwodny.com.pl/


§4

Ochrona danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2,  (art.  14  ust.  1  i  ust.  2)  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób
fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Inicjatyw Gospodarczych
S.A,  z  siedzibą  w Tarnowskich  Górach  przy  ul.  Obwodnica  8.  Kontakt  mailowy:
sekretariat@parkwodny.com.pl, kontakt telefoniczny: 32 393 39 00

2. Dane  osobowe  przetwarzane  są  w  celu  przeprowadzenie  akcji  promocyjnej
skierowanej do mieszkańców Tarnowskich Gór „1526 Park Wodny dla Tarnogórzan”.

3. Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych znajdują się na stronie internetowej Parku
Wodnego http://www.parkwodny.com.pl/dane-regulamin,pl,2 


