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REGULAMIN NOCNYCH KĄPIELI 
W NOC SYLWESTROWĄ W TERMACH UNIEJÓW 

2021/2022 
 
1. Organizatorem Nocnych Kąpieli w Noc Sylwestrową w Termach Uniejów (zwanej dalej: 

Sylwester) jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w 
Uniejowie, z siedzibą: ul. Polna 37, 99-210 Uniejów, NIP: 668-00-10-086. 

2. Regulamin określa warunki uczestnictwa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady 
zachowania się uczestników Sylwestra. 

3. Uczestnicy Sylwestra są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania postanowień 
niniejszego regulaminu. 

4. Sylwester jest odpłatny i dostępny wyłącznie dla osób, które dokonały zakupu biletu lub 
pakietu z biletem u Organizatora Sylwestra. Bilety sprzedawane będą w dwóch opcjach: dla 
zaszczepionych oraz niezaszczepionych. Sprzedaż biletów dostępna będzie wyłącznie drogą 
elektroniczną. 

5. W sprzedaży na Sylwestra są bilety normalne oraz ulgowe. Bilety ulgowe przysługują osobom 
do 16. roku życia. 

6. W cenę biletu wliczone jest: 
 a. bilet wstępu obejmujący strefy: basenową i saun, 
 b. lampka szampana o północy, 
 c. pokaz fajerwerków o północy. 
7. W trakcie Sylwestra do dyspozycji Gości Kompleksu Termalno-Basenowego będzie 

Restauracja Basenowa. Za potrawy i napoje zakupione w Restauracji Basenowej naliczona 
będzie opłata rozliczana na koniec pobytu w Kompleksie Termalno-Basenowym. 

8. Sylwester rozpocznie się o godzinie 20:00 dnia 31/12/2021 i potrwa do godziny 1:30 dnia 
01/01/2022. 

9. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zakupu biletów. 
10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od 

Organizatora. W powyższym przypadku Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub 
za pośrednictwem poczty elektronicznej (pod warunkiem zostawienia do siebie kontaktu 
przez uczestnika). Informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. 
Uczestnikowi nie przysługuje w takim wypadku odszkodowanie a jedynie zwrot ceny zakupy 
biletów. 

11. W przypadku odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator 
zwraca koszt zakupu biletu wstępu na Sylwestra. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Sylwestra z powodu zbyt małej ilości 
zgłoszeń osób chcących wziąć udział w organizowanej imprezie Sylwestrowej do dnia 
27/12/2021. 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmian przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, 
np. działania tzw. siły wyższej itp., a ponadto zastrzega sobie prawo do zmiany programu 
pod względem czasowym. 

14. Zgłoszenie udziału w Sylwestrze jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne 
prawo do rejestracji fotograficznej Sylwestra oraz wykorzystanie zarejestrowanego 
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materiału do celów popularyzatorskich (zamieszczenie na stronie internetowej oraz na 
portalach społecznościowych hotelu). 

15. Za nieprzestrzeganie zasad regulaminu wobec osób naruszających porządek publiczny, 
zakłócające przebieg imprezy i narażające inne osoby na niebezpieczeństwo mogą być 
zastosowane sankcje w postaci usunięcia z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot 
poniesionych kosztów. 

16. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
17. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Internetowej, pod adresem: 

www.termyuniejow.pl oraz w Kasach Basenowych. 
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Regulamin Ogólny Kompleksu Termalno-Basenowego. 
19. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie 

przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 


