
 

REGULAMIN WARSZTATÓW 

ŚWIĄTECZNYCH W ATRIUM PLEJADA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. 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, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000712155; NIP 525-263-91-93, REGON: 5252639193.  

2. Organizatorem Warsztatów („Warsztaty”) jest wykonawca, wybrany przez Atrium Plejada Sp.  

z o.o. na drodze konkursu ofert („Organizator“).  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na ważne 

okoliczności zewnętrzne. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. 

Informacja o zmianach będzie dostępna na stronie www.atrium-plejada.pl Zmiany wchodzą  

w życie z dniem ich ogłoszenia. 

5. Biorąc udział w Warsztatach, Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Atrium Plejada prawa do 

wykorzystywania wizerunku Uczestnika w związku z jego udziałem w Warsztatach. Zgoda jest 

nieodpłatna i obejmuje wykorzystanie, powielanie i utrwalanie materiałów z wizerunkiem 

Uczestnika za pośrednictwem dowolnego medium, w celu promocji wydarzenia, zgodnym  

z obowiązującym prawem. Włączając w to publikacje w materiałach marketingowych, 

publikacjach elektronicznych, stronach www oraz mediach społecznościowych. Zgoda upoważnia 

Organizatora i Atrium Plejada do nieodpłatnego rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez 

konieczności każdorazowego jej potwierdzania. Uczestnicy mają prawo do wycofania zgody na 

wykorzystanie oraz powielanie materiałów z ich wizerunkiem w dowolnym momencie poprzez 

kontakt Atrium Plejada, adres e-mail: atriumplejada@aere.com  
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6. Warsztaty są realizowana na terenie Atrium Plejada w Bytomiu (Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego 25). 

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

8. Warsztaty zostaną przeprowadzone w specjalnie zaaranżowanej strefie warsztatowej, 

umiejscowionej w lokalu nr 80. 

9. Uczestnictwo w Warsztatach ma charakter dobrowolny i bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa w 

Warsztatach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego treści.  

10. Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani do przestrzegania aktualnych obostrzeń dot. sytuacji 

pandemicznej w kraju, m. in. do zakrywania nosa i ust maseczką, zachowywania dystansu 

społecznego 1,5 m, przestrzegania limitów uczestników, wskazanych przez Organizatora. 
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