
REGULAMIN  

WARSZTATÓW KRAWIECKICH W ATRIUM PLEJADA Z DNIA 01.08.2019 r. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Warsztatów Krawieckich 
(„Warsztaty”) jest Malinova Atelier Wioletta 
Januszewska z siedzibą w Bytomiu, ul. Moniuszki 6/5, 
41-902 Bytom, o numerze NIP: 645-240-39-69 (dalej 
„Organizator“).  

2. Warsztaty organizowane są na zlecenie Atrium 
Plejada Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-175), 
przy ul. Ostrobramskiej 75c, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000712155; NIP 525-263-91-93, REGON: 
5252639193 („Zlecający”).  

3. Niniejsze zasady zostały udostępnione na stronie 
http://atrium-plejada.pl/. Wszelkie zmiany do zasad 
zostaną czytelnie zakomunikowane na stronie, i nie 
obejmą już dokonanych rezerwacji, które odbywać 
się będą na dotychczasowych zasadach.  
 

WARSZTATY 

4. Warsztaty są organizowane na terenie Atrium 
Plejada w Bytomiu (Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 25). 

5. Warsztaty obejmują szycie torebek-nerek lub 
saszetek na pas, przeprowadzone przez zawodowy 
warsztat krawiecki. 

6. Wszelkie materiały, niezbędne do szycia, zostaną 
zapewnione przez Organizatora. 

7. Maksymalny czas trwania Warsztatów to 4 godziny. 
8. Warsztaty zostaną przeprowadzone na stoisku, 

ustawionym na pasażu Centrum Handlowego Atrium 
Plejada pomiędzy salonami Reserved a RTV Euro 
AGD. 

9. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest 
zgłoszenie się uczestnika przez formularz 
rejestracyjny dostępny na stronie internetowej: 
www.atrium-plejada.pl, w dniach 01-23.08.2019r. 

10. Warsztaty organizowane są w dwóch cyklach; dla 
każdego z terminów obowiązuje osobna rejestracja, 
uruchamiana na 10 dni przed terminem Warsztatów: 

• I termin Warsztatów: 17.08.2019  
w godzinach 11:00-15:00; rejestracja 
możliwa od 7.08.2019 do wyczerpania 
miejsc. 

• II termin Warsztatów: 23.08.2019  
w godzinach 15:00-19:00; rejestracja 

możliwa od 13.08.2019 do wyczerpania 
miejsc. 

11. W każdym terminie Warsztatów weźmie udział 
pierwszych 10 prawidłowo zgłoszonych 
Uczestników.  

12. Po wyczerpaniu miejsc na dany termin warsztatów 
istnieje możliwość zapisania się na listę rezerwową 
na którą może się zapisać maksymalnie 10 osób. 

13. Dwa dni przed Warsztatami pracownik Administracji 
Centrum Handlowego Atrium Plejada skontaktuje się 
telefonicznie w celu potwierdzenia udziału Klienta w 
Warsztatach. Zgłoszenia niepotwierdzone 
telefonicznie będą automatycznie anulowane. 

14. Na miejsce anulowanych zgłoszeń będą 
przyjmowane osoby z listy rezerwowej według 
kolejności zgłoszeń. O fakcie wpisania uczestnika z 
listy rezerwowej na warsztaty, uczestnik będzie 
informowany telefonicznie przez pracownika 
Administracji Centrum Handlowego Atrium Plejada.  

15. Uczestnictwo w Warsztatach ma charakter 
dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa  
w Warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym 
regulaminem i akceptacja jego treści.  

16. Warsztaty przeznaczone są osób, które  
w dniu Warsztatów ukończyły 16 lat.  

17. Organizator czuwać będzie nad sprawnym  
i bezpiecznym przeprowadzeniem Warsztatów,  
i przedstawi uczestnikom przed przystąpieniem do 
Warsztatów zasady korzystania z narzędzi i maszyn 
korzystania, z którymi mają obowiązek się zapoznać. 
Organizator ani Zlecający nie zapewniają na miejscu 
doraźnej pomocy medycznej, co uczestnicy 
akceptują. Uczestnicy korzystać będą  
z udostępnionych narzędzi i maszyn w sposób 
ostrożny i na własną odpowiedzialność. 

DANE OSOBOWE  

18. Administratorem danych osobowych uczestników 
Warsztatów będzie Atrium Poland Real Estate 
Management Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-
175), przy Ostrobramskiej 75C, wpisana w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 
7144, posiadającą NIP: 5262489619, REGON: 
016105353, kapitał zakładowy: 500.000 zł 
(„Administrator Danych”). Szczegółowe informacje 
na temat przetwarzania danych osobowych znajdują 
się na stronie: www.atrium-plejada.pl. 

 


