
zasadY zwiedzania odd2iału TerenoweBo TvP s.A. W Katowicach

1. W wycieczkach po oddfia|e Terenowym TVP s'A' W Katowicach uczestniczyć mogą uczn|owie
szkół podstawowych, gimnafjów, szkół średnjch, studenci oraf zorganifowane grupY osób
dorosłYch (grupa nie może być większa niż 20 osób, łącfnie f opiekunami)'

2' W przypadku osób nie|etnjch, W każdej grupie na jedne8o opiekuna może przypadać nie Więcej
niż 10 o5ób podopiecznych.

3. Ucfestnjkami wycieczki mo8q być Wyłącznie osoby W wieku co najmniej 10 |at' |V k|asa szkoły
podstawowej.

4' Program wycieczkijest indywiduaInie dostosowywany do 8rupy i obejmuje (w miarę moż|iwości)
WizYtĘ W studiach teIewizyjnych, pomjeszczeniach reżYserskich oraz innvch pomiesfczeniach
związanych z produkcją programóW te|ewifyjnych.
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Rozpoczęcie zwiedfania odbywa się od 10:0o.
Planowanv cras wvcieczkir ok.40 mjn.

opłata za zwiedzanie oddziaiu Terenowego TVP s.A. W Katowicach Wvnosi 130,00 PLN b.ł]tto od
8rupy' Płatności naIeży dokonywać przelewem na konto TVP s.A. oddział Terenowy w
KatowicachI Bank Hand|owv w Warszawie s.A. 06 1030 1508 0000 0008 1726 2015, najpóźnią 2
dni przed pIanowanq wycieczkq' Konieczne jest przedstawienie dowodu wpłaty.
opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie podopiecfnych' Brak dyscypIiny Wśród
fWiedfa].acych spowoduje wycofanie wycieczki, bez fWrotu kosftóW.
Usta|enja terminów i rezerwacje wycieczek prfyjmowane są te|efonicznie te|. (32) 2595 555 w
godz.10.00 do 16.00 oraf za pomocą pocfty eIektronicznej pod adresem: beata'sikora@tVp'ol '

10. W przypadku rezygnacjj z zarezerwowanego termjnu na|eży o tym niezwłocznie powiadomić TVP
s'A' oddział Terenowy w Katowicach, najpóźniej na 2 dni przed p|anowanYm terminem
wycieczki.

11' Grupy wycieczkowe spotYkają się z osobą odpowiedzlaIną z ramienia TVP s'A' oddfiał Terenowv
w Katowicach w hoIu 8łównym siedziby oddział!.

12' Przewodnikjest zobowiqzany do oczekiwania na 8rupę do 15 minut.
13. W prfypadku Większego spóźnienia Iub nieprzestrzegania re8uIaminu oddział Terenowv TVP s.A.

W Katowicach zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia wycieczki Iub skrócenia czasu Wycieczki, bef
zwrotu kosztów.

14' TVP s.A. oddfiat Terenowy W Katowica.h nie zapewnia Ucfestnictwa fwjedzających podcfas
nagrań programóW oraz spotkań z dziennikarzami lub aktorami.
lJczestnicy wyciecfek proszeni są o pofostawianie swoich bagaży w autokarze'
TVP s.A' oddział Terenowy w Katowicach nie ponosi żadnej odpowiedziaInoścj za skradziony,
znjszczony Iub zaBubiony bagaż ucfestnika wycieczki. TVP s'A' oddział Terenowy W Katowicach
zastrfega sobie prawo odWołania wYcieczki lub dokonania fmian w ofeIcie z przyczyn od siebie
niefa|eżnych' W tych przypadkach Ucfestnikowi nie przysługuje źadne odszkodowanie. Wpłacona
przez Ucfestnika kwota zostanie zwrócona bez odsetek'
W związku f ogromnym zainteresowaniem Wyciecfkami do TVP s.A. oddział Terenowy W
Katowicach oraz specyfikq pracy Te|ewjzji Po|skiej, referwacji terminu na|eży dokonywać z co
najwyżej miesięcznym Wyprfedzeniem, jednak nie póŹniej niź cztery dni przed p|anowanym
terminem rwiedzania,
Wycieczki organifowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątkul z wyłącfenjem środy
oraf czwartku.
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ze wzg|ędu na charakter pracy w Te|ewizji Po|skiej w ciqgu jednego dnia mo8q zostać
oprowadzone dwie grupy zwiedzających, wytqcfnie po wcześniejszym ufgodnieniu z paniq Beatq
sikora, mai|: !cą!ąś!t9la'(PEp.pl tel. (32) 2595-555.
Najda|ej 2 dni przed wyznaczonym terminem zwiedzania na|eży dostarczyć podpisane z|ecenie z
ootwierdzeniem otatności. Niedostarczenie tvch dokumentów ie9t równoznaczne z odwolaniem
zarezerwowaneBo terminu:

21' TVP sA. oddział Terenowy W Katowicach, ze względu na specyfikę pracy (m.in. 6 Wydań
aktua|ności W cią8u dnia) zastrzega sobie moż|iwość odwołania wycieczki do 2 dni przed
pIanowaną Wifytą'


