
Zasady zwiedzania Oddziału Terenowego TVP S.A. w Bydgoszczy 

1. W wycieczkach po Oddziale Terenowym TVP S.A. w Bydgoszczy uczestniczyć mogą uczniowie 

szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, studenci oraz zorganizowane grupy osób 

dorosłych (grupa nie może być mniejsza niż 10 osób oraz większa niż 20 osób, łącznie  

        z opiekunami). 

2. W przypadku osób nieletnich, w każdej grupie na jednego opiekuna może przypadać nie więcej 

niż 10 osób podopiecznych. 

3. Uczestnikami wycieczki mogą być wyłącznie osoby w wieku co najmniej 10 lat - IV klasa szkoły 

podstawowej. Odstępstwo od tej zasady musi być uzasadnione przynależnością do koła 

zainteresowań.  

4. Program wycieczki jest indywidualnie dostosowywany do grupy i obejmuje (w miarę możliwości) 

wizytę w studiach telewizyjnych, pomieszczeniu reżyserskim, newsroomie oraz innych 

pomieszczeniach związanych z produkcją programów telewizyjnych. 

5.  Planowany czas wycieczki: ok. 35-40 min.  

6. Opiekunowie są odpowiedzialni za zachowanie podopiecznych w trakcie wycieczki oraz przed 

siedzibą Telewizji Polskiej S.A. Oddział w Bydgoszczy.  Brak dyscypliny wśród zwiedzających 

spowoduje wycofanie wycieczki. W czasie oprowadzania wycieczki bezwzględnie zabronione jest 

oddzielanie się oprowadzanych osób od całej grupy.  

7. Zwiedzającym zabrania się dotykania sprzętów zgromadzonych w studio telewizyjnym oraz w 

reżyserce bez wyraźnej zgody oprowadzającego. Opiekunowie grup zobowiązują się zwrócenia 

szczególnej uwagi na podopiecznych i przyjmują odpowiedzialność za powstałe podczas wycieczki 

szkody.  

8. Ustalenia terminów i rezerwacje wycieczek przyjmowane są telefonicznie w godz.10.00 do 16.00 

pod numerem telefonu – 52-375-75-91 oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem 

elwira.ziolkowska@tvp.pl. Prosimy o wypełnienie druku „Zamówienie wycieczki” , który jest 

załącznikiem do regulaminu. 

9. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym niezwłocznie powiadomić TVP 

S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, najpóźniej na 1 dzień  przed planowanym terminem 

wycieczki. 

10. Grupy wycieczkowe spotykają się z osobą reprezentującą TVP S.A. Oddział Terenowy w 

Bydgoszczy w holu głównym siedziby Oddziału. 

11. Przewodnik jest zobowiązany do oczekiwania na grupę do 15 minut. 

12. W przypadku większego spóźnienia lub nieprzestrzegania regulaminu Oddział Terenowy TVP S.A. 

w Bydgoszczy  zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia wycieczki lub skrócenia czasu wycieczki. 

13. TVP S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy nie zapewnia uczestnictwa zwiedzających podczas 

nagrań programów oraz spotkań z dziennikarzami lub aktorami. 

14. Uczestnicy wycieczek proszeni są o pozostawianie swoich bagaży w autokarze. 

15. TVP S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skradziony, 

zniszczony lub zagubiony bagaż uczestnika wycieczki. TVP S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy 

zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki lub dokonania zmian w ofercie z przyczyn od siebie 

niezależnych. 

16. Wycieczki organizowane są we wtorki oraz czwartki. 

17. Ze względu na charakter pracy w Telewizji Polskiej w ciągu tygodnia  mogą zostać oprowadzone 

dwie grupy zwiedzających. 
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18. Rozpoczęcie zwiedzania ( poza sezonem urlopowym)  odbywa się w godzinach od 13:00 do 14:45. 

19. Telewizja zapewnia wjazd autokaru na parking TVP3 Bydgoszcz po uprzednim zgłoszeniu faktu w 

formularzu zamówienia.  

20. Z uwagi na specyfikę statutowej działalności Telewizji zastrzegamy sobie prawo odwołania 

wcześniej zaplanowanej wycieczki w przypadkach szczególnie uzasadnionych.  

21. Prosimy również o przesłanie na adres mailowy elwira.ziolkowska@tvp.pl  oświadczenia o 

opłaceniu przez szkoły i instytucje  abonamentu RTV. 
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