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Regulamin warsztatów zdobienia bombek choinkowych  

na Tarczyński Arena z siedzibą we Wrocławiu 

 

1. Udział w warsztatach jest odpłatny zarówno dla grup zorganizowanych (np. grup szkolnych) jak                    

i klientów indywidualnych. 

2. Warsztaty odbywają się na terenie Tarczyński Arena Wrocław, mieszczącej się przy Alei Śląskiej 1 we 

Wrocławiu. 

3. Aktualny cennik za udział w warsztatach zdobienia bombek choinkowych publikowany jest na stronie 

internetowej www.tarczynskiarenawroclaw.pl. 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 (po telefonicznym sprawdzeniu dostępności terminu) 

wypełnia zamieszczony na stronie internetowej www.tarczynskiarenawroclaw.pl w zakładce DLA 

GOŚCI, formularz zgłoszeniowy (REZERWUJ), a następnie odsyła na maila: 

edukacja@stadionwroclaw.pl. Warunkiem niezbędnym do udziału w warsztatach jest zgłoszenie 

rezerwacji w ww. sposób, nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem warsztatów oraz 

dokonanie bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (zadatku)  w wysokości 140,00 zł  brutto na dane 

otrzymane w potwierdzeniu rezerwacji, w tytule przelewu wpisując nr rezerwacji. Opłata rezerwacyjna 

zostanie potrącona w dniu odbycia się warsztatów. Ww. opłata nie podlega zwrotowi. 

5. 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. 

6. Udział w warsztatach odbywa się po uzgodnionej i zatwierdzonej wcześniej - przez osobę 

koordynującą udział w warsztatach - rezerwacji oraz uzgodnionej/zatwierdzonej liczbie uczestników. 

8. Warsztaty dekorowania bombek choinkowych odbywają się pod nadzorem animatora/animatorki  

w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. 

9. Warsztaty trwają w zależności od zaangażowania grupy 45-60 minut. 

10. Warsztaty realizowane są  w grupach od 20 do 45 os. Dopuszczalna jest organizacja warsztatów dla 

grupy mniejszej niż 20 os. (za dopłatą w wysokości 70,00 zł brutto) oraz dla większej niż 45 os.  

(po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem). 

11. Każda osoba biorąca udział w warsztatach dostaje szklaną i drewnianą bombkę oraz materiały do 

dekoracji. Po zakończonych warsztatach każdy uczestnik otrzymuje własnoręcznie ozdobione bombki 

oraz pamiątkowy certyfikat DEKORATORA BOMBEK 
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12. 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 Tarczyński Arena Wrocław. 

13. Uczestnicy warsztatów mają obowiązek stosowania się do zasad Regulaminu oraz ogólnych, 

powszechnych zasad bezpieczeństwa. 

14. Osoby małoletnie uczestniczą w warsztatach wyłącznie w towarzystwie przedstawiciela 

ustawowego/opiekuna prawnego lub opiekuna grupy. 

15. Stadion Wrocław sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. wszelkie przedmioty pozostawione przez uczestników warsztatów na terenie Tarczyński Arena 

Wrocław, w tym również za przedmioty wartościowe, 

b. szkody poniesione przez uczestników warsztatów w wyniku nieprzestrzegania zasad Regulaminu  

i powszechnych zasad bezpieczeństwa. 

16. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizowaniem warsztatów jest 

Stadion Wrocław sp. z o.o. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się 

w klauzuli informacyjnej przy formularzu zgłoszenia. 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.10.2022. 

 


