
                                                                             

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INSTAROOM’U 
 

PRZEDMIOT USŁUGI INSTAROOM ORAZ ZASADY KORZYSTANIA 

Przedmiotem usługi Instaroom jest: 

• udostępnienie w Instaroom’ie stanowisk z aranżacjami do wykonywania zdjęć i filmików na własny użytek przy niepowtarzalnych scenografiach; 

Instaroom jest otwarty w godzinach 10:00-21:00 w trakcie dni handlowych. 

W przypadku uszkodzenia wyposażenia aranżacji wnętrz, znajdujących się w Instaroom’ie, Korzystający jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy lub 

zakupu zniszczonego elementu wyposażenia. 

Sesje produktowe, komercyjne czy jakiekolwiek lokowanie produktu jest odpłatne i wymaga osobnej zgody Dyrekcji Centrum Handlowego Atrium Plejada: 

atriumplejada@aere.com  

 

W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami sanitarnymi, organizator Instaroom’u zadbał o bezpieczeństwo odwiedzających i wprowadził procedury 

chroniące ich zdrowie. Wszystkie aranżacje są regularnie dezynfekowane, a w pomieszczeniu w jednym czasie mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.  

W pomieszczeniu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. 

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCEGO 

Korzystający z usługi Instaroom w Atrium Plejada uprawniony jest do: 

• korzystania ze wszystkich usług świadczonych przez Atrium Plejada zgodnie z Regulaminem, 

• korzystania z pomieszczenia oraz sprzętu przeznaczonego do ogólnego użytku, 

• zgłaszania zmian, służących poprawie funkcjonalności istniejącej przestrzeni.   

Korzystający z usługi Instaroom w Atrium Plejada zobowiązany jest do: 

• przestrzegania niniejszego Regulaminu, 

• utrzymania w czystości aranżacji lokalu, 

• przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

• poszanowania innych osób korzystających z usługi Instaroom i ich mienia, 

• zachowania porządku w Instaroom’ie, 

• naprawiania wszystkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy lub winy jego podopiecznych lub zleceniobiorców/zleceniodawców itp. na własny 

koszt, 

• zgłaszania do Administracji Centrum wszelkich wad, zauważonych w Instaroom’ie, 

• pozostawienia użytkowanych stanowisk z aranżacjami w stanie niepogorszonym, 

• zachowania kultury osobistej w kontaktach z pozostałymi użytkownikami Instaroom’u oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami 

współżycia społecznego. 

 

USTALENIA PORZĄDKOWE 

Na terenie Instaroom’u zabrania się w szczególności: 

• dokonywania zmian w adaptacji stanowisk, w tym dekorowania, wiercenia, przybijania przedmiotów do płyt meblowych i ścian, 

• palenia papierosów, 

• wnoszenia lub używania alkoholu lub innych używek, 

• spożywania posiłków oraz żucia gumy, 

• używania urządzeń powodujących nadmierny hałas, 

• słuchania muzyki lub innych materiałów dźwiękowych bez słuchawek, 

• wynoszenia mienia Atrium Plejada poza teren Instaroom’u, 

• używania elektrycznych urządzeń grzewczych, 

• przerabiania i naprawiania instalacji elektrycznych, 

• obecności zwierząt (w tym domowych), 

• przebywania dzieci do 10. roku życia bez opieki Rodzica/Opiekuna; za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają Opiekunowie/Rodzice, 

• biegania, 

• zawieszania się na elementach wystroju wnętrz, przymocowanych do ścian i sufitów (lianach kwiatowych, balonach, wstążkach, meblach, drabince 

itd.), 

• w okresie jesienno-zimowym wchodzenia w butach do stanowisk. 

Aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, odwiedzającym Instaroom, lokal jest monitorowany. 

 

Atrium Plejada nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione do Instaroom’u. 
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Korzystający ponosi odpowiedzialność wobec Atrium Plejada za szkody, które powstały na skutek zawinionego przez niego naruszenia nałożonego na niego 

obowiązku dbałości. Korzystający ma obowiązek niezwłocznie usuwać szkody, wyrządzone przez niego lub przez osoby, za które ponosi odpowiedzialność. 

Korzystający zobowiązany jest do wyrzucenia odpadów wyłącznie w przeznaczonym do tego miejscu i do wyznaczonych pojemn ików. 

Atrium Plejada w każdej chwili, bez podawania przyczyny, może prosić Korzystającego z Instaroom’u o jego opuszczenie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Atrium Plejada jest uprawnione do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie oraz do zmiany aranżacji wnętrz bez uprzedniego informowania o tym 

odwiedzających Instaroom. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podania go do publicznej wiadomości przez zamieszczenie Regulaminu na stronie internetowej Atrium Plejada oraz 

w Instaroom’ie. 

 

KLAUZULA RODO 

W związku ze znajdującym się w Instaroom’ie monitoringiem wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Administratorem twoich danych osobowych jest Atrium Plejada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75C, 04-175 

Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712155, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, o kapitale zakładowym 515 900,00 PLN, nr NIP 525-26-39-193 Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym Instaroom i nie będą 

przekazywane podmiotom zewnętrznym. 


