
REGULAMIN KONKURSU „TWOJA METAMORFOZA” 

 
 

ORGANIZATOR KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest „Nemo – Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o.o. z siedzibą  

w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1. 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. W konkursie może wziąć udział każda osoba dokonująca zakupu biletu na „Babski Comber”. 

Weryfikacja na podstawie biletu na wydarzenie i paragonu. Osoba, która zakupi bilet na ww. 

wydarzenie po przesłaniu na maila marketing@nemo-swiatrozrywki.pl swojego imienia, 

nazwiska, numeru do kontaktu, załączonego skanu paragonu i odpowiedzi na pytanie „Czy w 

Nemo jest kręgielnia?” będzie mogła wziąć udział w konkursie. 

2. O wyniku konkursu decyduje kolejność prawidłowych -zgłoszeń. 

3. Możliwość wzięcia udziału w konkursie obowiązuje do 14 lutego 2023 r. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 lutego. Zostaną one ogłoszone na stronie internetowej 

www.nemo-swiatrozrywki.pl oraz na Facebooku.   

5. Zwycięskie osoby zostaną najpierw poinformowane telefonicznie oraz mailowo o wygranej.                      

W konkursie zostanie wyłoniona osoba, która otrzyma główną nagrodę oraz dwie kolejne 

osoby, które otrzymają pozostałe nagrody. 

6. Główną nagrodą w konkursie jest metamorfoza składająca się ze spotkania z fryzjerem, 

makijażystą i stylistą. Spotkanie z fryzjerem, makijażystą i stylistą odbędzie się 7 marca 2023 r. 

podczas wydarzenia „Metamorfoza w Nemo”. W przypadku, gdy spotkanie z fryzjerem będzie 

wymagać innych działań niż układanie fryzury będzie konieczne ustalenie wcześniejszego 

terminu spotkania z fryzjerem w miejscu wyznaczonym przez Nemo – Świat Rozrywki, na 

którym dokona się innych koniecznych działań. Na umówienie terminu z fryzjerem zwycięska 

osoba będzie miała czas do 23 lutego, a na realizację ewentualnego spotkania będzie miała 

czas do 6 marca 2023 roku. O rodzaju i sposobie metamorfozy decyduje fryzjer za zgodą osoby, 

której będzie robiona metamorfoza.  Nagrodą w konkursie jest zmiana fryzury, makijaż oraz 

odzież na własność od stylistki (nie dotyczy butów). Kolejne dwie osoby wylosowane otrzymają 

voucher na strzyżenie lub voucher na masaż. 



7. Osoba, która skorzysta ze spotkania z fryzjerem w miejscu wyznaczonym przez Nemo – Świat 

Rozrywki jest zobowiązana do wzięcia udziału w dalszym etapie metamorfozy 7 stycznia 2023 

roku podczas wydarzenia „Metamorfoza w Nemo”. 

8. Po ogłoszeniu wyników konkursu zwycięska osoba zobowiązana jest drogą elektroniczną 

(m.inerowicz@nemo-swiatrozrywki.pl) do potwierdzenia udziału w metamorfozie oraz 

przesłania swojego zdjęcia portretowego, sylwetki oraz wymiarów najpóźniej do 16 lutego 

2023 r.  

9. W przypadku braku potwierdzenia udziału w metamorfozie w dniu 7 marca 2023 r. nagrodę 

otrzymuję kolejna osoba będąca laureatem konkursu, ale metamorfoza składa się wtedy tylko 

z układania włosów, makijażu i doboru odzieży na własność (nie dotyczy butów). 

1. Osoba poddająca się metamorfozie przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek zostanie 

upubliczniony w celach promocyjnych kanałami marketingowymi takimi jak strona 

internetowa, profil na portalu Facebook. 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami 
Regulaminu i akceptuje je w całości. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do przestrzegania 
zasad, określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które 
uprawniają go do udziału w konkursie. 

2. Wszystkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące warunków konkursu można zgłaszać pod 
adresem e-mail marketing@nemo-swiatrozrywki.pl. 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu – Nemo – Wodny Świat 
Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy Al. Róż 1. Kontakt z 
inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iod@nemo-swiatrozrywki.pl 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu do 3 
miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu a także w 
celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO). 

3. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane w celach związanych ze sprawozdawczością 
finansową przez okres wymagany przez przepisy podatkowe. 

4. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie 
Organizatorowi jego przeprowadzenie, opublikowanie informacji o laureatach. 

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich 
danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia 
danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, żądania 



ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, 
Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one 
potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 
gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia 
nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu oraz wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, 
których dane są przetwarzane. 

 

 

 

 


