Regulamin warsztatów malowania bombek w fabryce szklanych ozdób
choinkowych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Vitbis” spółka
z o.o. z siedzibą w Złotoryi
1. Udział w warsztatach jest odpłatny zarówno dla grup zorganizowanych (np. grup
szkolnych) jak i klientów indywidualnych.
2. Warsztaty odbywają się na terenie fabryki szklanych ozdób choinkowych PPH „Vitbis’’ sp. z
o.o. z siedzibą w Złotoryi , mieszczącej się przy ul. Legnickiej 31 w Złotoryi.
3. Aktualny cennik za udział w warsztatach malowania bombek publikowany jest na stronie
internetowej www.vitbis.com Uczestników warsztatów obowiązuje cennik wyświetlany na ww.
stronie internetowej w dniu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach.
4. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i ustalenie terminu udziału w nich odbywa się drogą
elektroniczną. Osoba zainteresowana wzięciem udziału w warsztatach lub przedstawiciel grupy
zainteresowanych udziałem w warsztatach wypełnia zamieszczony na stronie internetowej
www.vitbis.com w zakładce WYCIECZKI, formularz zgłoszeniowy (REZERWUJ), podając dane
kontaktowe oraz liczbę uczestników, który po kliknięciu „utwórz” wysyła e-mail potwierdzający
przyjęcie zgłoszenia na podany w formularzu adres poczty elektronicznej. Warunkiem niezbędnym do
udziału w warsztatach jest zgłoszenie rezerwacji w ww. sposób, nie później niż na 14 dni przed
planowanym terminem warsztatów oraz dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł 1 na
rachunek bankowy nr PKO BP 17 1020 3017 0000 2402 0019 9992 w terminie 2 dni od zgłoszenia
rezerwacji, w tytule przelewu wpisując datę warsztatów oraz godzinę. W przypadku zgłoszenia
dokonywanego w ostatnim możliwym dniu (zgodnie z powyższym) opłata rezerwacyjna powinna być
uiszczona najpóźniej w następnym dniu roboczym. Brak wpłaty w powyżej wskazanym terminie
skutkuje anulowaniem rezerwacji. W razie dostępności terminu ( w okresie krótszym niż 14 dni przed
planowanym terminem warsztatów) na skutek anulowania rezerwacji lub odwołania rezerwacji przez
innego rezerwującego ww. opłata podlega uiszczeniu najpóźniej w następnym dniu roboczym od
dokonania zgłoszenia rezerwacji. Opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w dniu odbycia się
warsztatów. Ww. opłata nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania rezerwacji przez osobę
rezerwującą/organizatora wycieczki w terminie późniejszym niż 14 dni przed planowanym terminem
warsztatów.
5. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać uczestnika warsztatów oraz opiekuna/-ów
grupy uczestników warsztatów obejmującej dzieci lub młodzież (osoby niepełnoletnie lub
pełnoletnie stanowiące grupy szkolne/przedszkolne) przy czym:
-jeżeli grupa składa się do 15 osób- obowiązkowy jest udział 1 opiekuna
-jeżeli grupa składa się od 16 do 45 osób- obowiązkowy jest udział 3 opiekunów
6. Przed rozpoczęciem warsztatów uczestnik warsztatów potwierdza zapoznanie się z
Regulaminem. W przypadku grup zorganizowanych potwierdzenia zapoznania się przez
uczestników z Regulaminem dokonuje przedstawiciel lub opiekun grupy.
7. Udział w warsztatach odbywa się po uzgodnionej i zatwierdzonej wcześniej- przez osobę
koordynującą udział w warsztatach - rezerwacji oraz uzgodnionej/zatwierdzonej liczbie
uczestników.
8. Warsztaty malowania bombek odbywają się pod nadzorem dwóch dekoratorek w
przeznaczonym do tego pomieszczeniu.
9. Warsztaty trwają około 45 minut.
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Kwota zostanie zwrócona w dniu warsztatów.

10. Każda osoba biorąca udział w warsztatach dostaje ochronny fartuszek, trzy różnej
wielkości bombki, klej, pędzelek oraz kolorowe brokaty do dekoracji. Po zakończonych
warsztatach każdy uczestnik otrzymuje własnoręcznie ozdobione bombki.
11. Osoby biorące udział w warsztatach powinny :
a. stosować się do poleceń osoby prowadzącej warsztaty,
b. zachować ostrożność w trakcie dekoracji bombek
c. zachować wszelką ostrożność na terenie fabryki
d. nie zakłócać procesu produkcji
12. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek stosowania się do zasad Regulaminu oraz
ogólnych, powszechnych zasad bezpieczeństwa.
13. Na teren fabryki nie zostaną wpuszczone osoby, w stosunku do których istnieje
podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Rażące łamanie zasad
bezpieczeństwa i zasad Regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z dalszego
uczestnictwa w warsztatach.
14. Osoby małoletnie uczestniczą w warsztatach wyłącznie w towarzystwie przedstawiciela
ustawowego/opiekuna prawnego lub opiekuna grupy.
15. Uczestnicy warsztatów nie wnoszą na teren fabryki żadnych toreb,
plecaków oraz innych zbędnych rzeczy-przedmioty te należy pozostawić przed wejściem na
teren fabryki ( np. w samochodzie, autokarze). Zabrania się wnoszenia na teren fabryki
niebezpiecznych przedmiotów oraz chemikaliów.
16. Na terenie fabryki obowiązuję zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków oraz
napojów.
17. Na terenie fabryki obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku, w szczególności przy
użyciu aparatów fotograficznych, kamer video, dyktafonów, telefonów komórkowych oraz
innych sprzętów elektronicznych, za wyjątkiem sytuacji gdy osoba koordynująca udział w
warsztatach z ramienia PPH „Vitbis” Sp. z o.o. wyraźnie zezwoli na korzystanie z ww.
urządzeń.
18. PPH „Vitbis” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
-wszelkie przedmioty pozostawione przez uczestników warsztatów na terenie fabryki, w tym
również za przedmioty wartościowe
-szkody poniesione przez uczestników warsztatów w wyniku nieprzestrzegania zasad
Regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2019.

