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Regulamin zwiedzania fabryki szklanych ozdób choinkowych  

Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Vitbis’’ spółka z o.o. 

  z siedzibą w Złotoryi 

1.Niniejszy regulamin dotyczy zasad zwiedzania fabryki szklanych ozdób  

choinkowych  PPH „Vitbis” Sp. z o.o.   z siedzibą  przy ul. Legnickiej 31, 59-500 

Złotoryja. 

2.Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

        a. Zakład-fabryka szklanych ozdób choinkowych PPH „Vitbis’’  sp. z o.o. z 

siedzibą w Złotoryi , mieszcząca się przy  ul. Legnickiej 31 w Złotoryi 

         b. Przewodnik- pracownik PPH „Vitbis” Sp. z o.o.   upoważniony i oddelegowany 

do oprowadzania zwiedzających po terenie fabryki 

         c. Opiekun-osoba przybyła ze zwiedzającymi dziećmi lub młodzieżą 

(stanowiącymi grupy szkolne/przedszkolne) odpowiedzialna za sprawowanie nad 

nimi   opieki w trakcie zwiedzenia Zakładu/przebywania na terenie Zakładu 

3. Wejście do Zakładu jest płatne 5,00zł od osoby. 

4. Ustalenie terminu zwiedzania odbywa się drogą elektroniczną po zapoznaniu się 

osób zainteresowanych z niniejszym Regulaminem.  Osoba organizująca wycieczkę 

zobowiązana jest do rezerwacji elektronicznej wybranego terminu na stronie 

internetowej pod adresem www.vitbis.com się w zakładce WYCIECZKI. Warunkiem 

niezbędnym do zwiedzenia jest rezerwacja terminu nie później niż na 5 dni przed 

planowanym terminem zwiedzania.  

5. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać opiekuna/-ów grupy zwiedzających 

obejmującej dzieci lub młodzież (osoby niepełnoletnie lub pełnoletnie stanowiące 

grupy szkolne/przedszkolne) przy czym: 

-jeżeli grupa składa się do  20-25 osób- obowiązkowy jest udział   1 opiekuna 

6. Przedstawiciel organizatora  wycieczki odpowiada za  zapoznanie się z 

regulaminem. Przed wejściem na teren Zakładu zobowiązany jest potwierdzić na 

piśmie zapoznanie się i zapoznanie się uczestników wycieczki z niniejszym 

Regulaminem.  

7. Na teren Zakładu wchodzą wyłącznie grupy zorganizowane po uzgodnionej i 

zatwierdzonej wcześniej przez osobę  koordynującą proces zwiedzania z ramienia  PPH 

„Vitbis” Sp. z o.o  rezerwacji oraz uzgodnionej/zatwierdzonej  liczbie osób.  Grupa 

zwiedzająca nie może liczyć mniej niż 5 osób i więcej niż 25 osób (wliczając w to 

opiekunów). 

http://www.vitbis.com/
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8 .Istnieje możliwość wzięcia udziału w odpłatnych warsztatach malowania bombek 

po wcześniejszej rezerwacji dokonanej na warunkach określonych  w/na  stronie 

internetowej www.vitbis.com w zakładce wycieczki. 

9. Każdej grupie zostaje przydzielony Przewodnik, który oprowadzając przez wszystkie 

działy produkcyjne, opowiada oraz  pokazuje poszczególne etapy tworzenia 

szklanych ozdób choinkowych. 

10. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie po wyznaczonej trasie, w obecności 

Przewodnika. Przewodnik ma prawo odmówić oprowadzenia osób, w stosunku do 

których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

Przewodnik ma prawo przerwania zwiedzania  w przypadkach rażącego łamania 

zasad bezpieczeństwa i zasad Regulaminu. 

11. W zwiedzaniu oraz odpłatnych warsztatach mogą brać udział dzieci w wieku powyżej 6 

roku życia w towarzystwie Opiekuna. 

12. Osoby małoletnie wchodzą na Zakład wyłącznie w towarzystwie Opiekuna, 

przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 

13. Zwiedzanie fabryki odbywa się w godzinach pracy Zakładu, dlatego też wymaga 

się  od zwiedzających: 

        a. zachowania wszelkiej ostrożności na terenie Zakładu, 

        b. stosowanie się do poleceń Przewodnika, 

         c. stosowanie się do wszelkich oznaczeń na terenie Zakładu, 

         d. zachowanie odpowiedniej odległości od pracujących urządzeń, 

         e. niezakłócania procesu produkcji 

14. Zwiedzający mają obowiązek stosowania się do zasad Regulaminu oraz ogólnych, 

powszechnych zasad bezpieczeństwa. Podczas zwiedzania obowiązuje trzymanie się 

w zwartej , zdyscyplinowanej grupie oraz zakaz hałasowania i zakłócenia porządku 

panującego na terenie firmy. 

15. Zwiedzający nie wnoszą na teren zakładu żadnych niezbędnych toreb, plecaków 

oraz innych zbędnych rzeczy-przedmioty te należy pozostawić  przed wejściem na 

teren Zakładu ( np. w samochodzie, autokarze). 

Zabrania się wnoszenia na teren Zakładu niebezpiecznych przedmiotów oraz 

chemikaliów.  

16. Na terenie zakładu 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 
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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. Ze względu na fakt, że zwiedzanie odbywa się w trakcie godzin pracy Zakładu, osoby 

zwiedzające mogą być narażone na zetknięcie się z węglowodorami aromatycznymi, 

alifatycznymi oraz ich pochodnymi. Opiekun zwiedzających lub organizator są obowiązani do 

poinformowania o tym uczestników wycieczek o ewentualnych skutkach zetknięcia się z takimi 

substancjami i  ustalenia, czy są wśród nich osoby, u których w opisanych warunkach występuje 

niebezpieczeństwo wystąpienia niepożądanych reakcji ze strony organizmu. 

19. W przypadku, gdy zwiedzającymi są osoby niepełnosprawne organizator wyjazdu 

powinien zadbać o odpowiednią ilość opiekunów dla swojej grupy w  taki sposób by 

zwiedzanie oraz pobyt w Zakładzie był dla zwiedzających komfortowy oraz 

bezpieczny.  

20. Wszelkie objawy chorobowe w trakcie pobytu w fabryce powinny być 

niezwłocznie zgłoszone Przewodnikowi. 

21. PPH „Vitbis” spółka z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej  z tytułu 

jakichkolwiek opłat uiszczanych przez osoby zwiedzające biurom podróży oraz biurom 

turystycznym. 

22. Na terenie zakładu 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 Przewodnik wyraźnie zezwoli na korzystanie z ww. urządzeń.   

23. PPH „Vitbis” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: 

-wszelkie przedmioty pozostawione przez zwiedzających na terenie Zakładu , w tym 

również za przedmioty wartościowe 

-szkody poniesione przez zwiedzających w wyniku nieprzestrzegania zasad 

Regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 14-10-2022 


