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Regulamin wycieczek grup zorganizowanych 
na terenie TVP 3 Lublin 

 
1. W wycieczkach po obiekcie TVP 3 Lublin mogą uczestniczyć przedszkola , szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, uczelnie wyższe, zorganizowane grupy dorosłych, instytucje pożytku 
publicznego, stowarzyszenia, biura turystyczne, fundacje, instytucje państwowe, publiczne, diecezje, 
parafie, itp. 
 
2. Liczebność grupy (łącznie z opiekunami) nie może być mniejsza niż 10 osób. W przypadku, gdy 

uczestnikami grup zwiedzających są osoby niepełnosprawne, Zamawiający ma obowiązek zgłosić ten 

fakt w momencie dokonywania rezerwacji zwiedzania. Prezentacja obiektu odbywa się w języku 

polskim.  Zwiedzanie  odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

 
3. Należy zapewnić 1 opiekuna na grupę 10 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich. W szczególnych okolicznościach  konieczne jest zwiększenie liczby 
opiekunów przy uwzględnieniu aktualnego stanu zdrowia uczestników i predyspozycji 
psychofizycznych. 
 
4. Program wycieczki obejmuje wizytę w studiach telewizyjnych i pomieszczeniach reżyserskich. 
Planowany czas wycieczki wynosi ok. 70-90 minut. TVP 3 nie zapewnia uczestnictwa zwiedzających 
podczas nagrań audycji oraz spotkań z dziennikarzami lub aktorami. 
 
5. W celu dokonania wstępnej rezerwacji i ustalenia szczegółów wycieczki należy skontaktować się 
telefonicznie z Wydziałem Techniki (tel. 785 985 117) nie później niż dwa tygodnie przed planowanym 
terminem zwiedzania. Po dokonaniu rezerwacji, na wskazany przez Zamawiającego adres mailowy, 
przesłany zostanie „Wniosek - Zamówienie wycieczki – zwiedzanie TVP 3 Lublin”, który należy 
wypełnić i podpisany przesłać w formie skanu wraz z potwierdzeniem opłaty jednym mailem, 
najpóźniej 5 dni przed zwiedzaniem na adres: sekretariat.lublin@tvp.pl . Niedotrzymanie 
powyższego terminu będzie traktowane jak rezygnacja ze zwiedzania ośrodka. 
Wymienione dokumenty przesłane na adres mailowy (sekretariat.lublin@tvp.pl), stanowią ostateczne 

potwierdzenie rezerwacji. Za opłaconą wycieczkę zostanie wystawiona faktura i przesłana  

na adres wskazany we „Wniosku - Zamówienie wycieczki – zwiedzanie TVP 3 Lublin” 

 
6. Opłata za udział w zwiedzaniu TVP 3 Lublin: 
a) od każdej osoby uczestniczącej pobierana jest kwota 10 zł brutto; 
b) osoby sprawujące opiekę nad grupą (jedna osoba na 10 zwiedzających) zostają zwolnione z opłat; 
c) opłaty należy dokonać na poniższe konto: 

 

Telewizja Polska SA 
Oddział Terenowy Lublin 

20-030 Lublin 
ul. H. Raabego 2 

tytułem:  wycieczka do TVP Lublin dn. ... 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 

Nr konta:  06 1030 1508 0000 0008 1726 2015 
 

7. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowo - ochronnych 
obowiązujących w TVP S.A. Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów p.poż i bhp.  
O przepisach tych uczestnicy wycieczki zostaną poinformowani przez przewodnika wycieczki przed  
jej rozpoczęciem.  
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8. Podczas wycieczki zabronione jest filmowanie oraz wykonywanie dokumentacji zdjęciowej,  
z wyłączeniem zdjęć w studiach telewizyjnych. W czasie oprowadzania wycieczki bezwzględnie 
zabronione jest oddzielanie się oprowadzanych osób od całej grupy. 
 
9. Grupy zwiedzające spotykają się z osobą odpowiedzialną z ramienia TVP 3 (Przewodnik) w holu 
budynku w Lublinie ul. Raabego 2. Przewodnik jest zobowiązany do oczekiwania na grupę do 15 
minut. W przypadku większego spóźnienia zastrzegamy sobie prawo nie przyjęcia wycieczki  
bez zwrotu opłaty za zwiedzanie. 
 
10.    W trakcie zwiedzania obiektów Telewizji opiekunowie powinni tak podzielić obowiązki, by jeden  

z nich znajdował się na czele grupy, kolejni opiekunowie co 10 uczestników wycieczki i na końcu 

opiekun zamykający grupę. Opiekun zamykający grupę nie może dopuścić, by któryś z uczniów 

pozostał za nim.  

11. Opiekun grupy zwiedzającej odpowiada za stan osobowy zgodny z dostarczoną wcześniej listą 

grupy, zapoznanie się z Regulaminem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, a także za zachowanie 

uczestników grupy. 

12. Podczas zwiedzania obiektów TVP 3 obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, 

trzymanie się w zwartej, zdyscyplinowanej grupie oraz  nie zakłócanie porządku panującego  

na terenie TVP 3. Nie zastosowanie się do obowiązujących zasad podczas zwiedzania, skutkowało 

będzie wycofaniem grupy z dalszego zwiedzania TVP 3 bez zwrotu opłaty za zwiedzanie.  

 
13. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu wycieczki należy fakt ten zgłosić  
na piśmie, na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem (pismo należy przesłać  
na adres mailowy: sekretariat.lublin@tvp.pl  
 
14. TVP 3 Lublin nie zapewnia: 
a) wjazdu autokaru na parking wewnętrzny, 
b) uczestnictwa w nagrywanych programach. 
 
15. W uzasadnionych wypadkach, po uzyskaniu zgody Dyrektora - Redaktora Naczelnego, możliwe 
jest odstępstwo od ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie. 
 
16. Z uwagi na specyfikę statutowej działalności Telewizji Polskiej S.A. zastrzegamy sobie prawo 
odwołania wcześniej zaplanowanej wycieczki w przypadkach szczególnie uzasadnionych. 
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2017 do odwołania lub zastąpienia nowym Regulaminem. 
 

   

 

 


