REGULAMIN ZWIEDZANIA OBIEKTÓW
PROWOD Sp. z o.o.
(dalej: Regulamin)
§1
1.

2.

3.
4.
5.

Prowod Sp. z o.o. udostępnia do zwiedzania niżej wymienione obiekty:
 Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Chróścice,
 Oczyszczalnia Ścieków w miejscowości Dobrzeń Wielki.
Dodatkowo istnieje możliwość zwiedzenia Stacji Uzdatniania Wody z terenu Gminy Murów i Gminy Popielów – po
wcześniejszym uzgodnieniu.
Obiekty są udostępniane do zwiedzania wyłącznie przez grupy zorganizowane - dzieci i młodzież w wieku
szkolnym z terenu gmin Dobrzeń Wielki, Popielów i Murów.
Na każde 10 osób/dzieci powinien zostać wyznaczony jeden opiekun grupy.
Grupy zwiedzające ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć maksymalnie 30 osób (licząc bez
opiekunów).
Celem zwiedzania obiektów będzie podniesienie wśród dzieci i młodzieży świadomości funkcjonowania człowieka
w środowisku oraz zapoznanie z procesami uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
Na terenie obiektów udostępnianych do zwiedzania prowadzony jest monitoring wizyjny. Szczegółowe informacje
dotyczącą monitoringu dostępne są na stronie www.prowod.pl w zakładce RODO.
W trakcie zwiedzania mogą być wykonywane przez Udostępniającego zdjęcia i nagrania, co może wiązać się
z wykorzystaniem wizerunku uczestników wycieczki. Materiały mogą być wykorzystane wyłącznie w celach
informacyjnych i promocyjnych zamieszczanych w szczególności na stronie internetowej oraz portalach
społecznościowych Prowod Sp. z o.o.
§2

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Zwiedzanie wyżej wymienionych obiektów odbywa się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika Spółki
PROWOD (przewodnik) oraz opiekunów grupy.
Obiekty można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00 (oprócz dni świątecznych) po
uprzednim ustaleniu terminu wycieczki.
Zgłoszenia wycieczki oraz ustalenia terminu należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: 77 / 469 11 81.
Po telefonicznym ustaleniu terminu należy wypełnić Zgłoszenie wycieczki (Załącznik nr 1 do Regulaminu),
a następnie przesłać je drogą mailową na adres: sekretariat@prowod.pl
Zgłoszenie wycieczki stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz do zapoznania z nim wszystkich
uczestników wycieczki.
W dniu wycieczki, przed rozpoczęciem zwiedzania opiekunowie grupy zobowiązani są do przekazania
przewodnikowi podpisanego Oświadczenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
Przewidywany czas zwiedzania obiektów w kolejności:
 SUW Chróścice – 30 min,
 Oczyszczalnia ścieków Dobrzeń Wielki – 60 min.
Należy uwzględnić również czas przejazdu pomiędzy obiektami. Łączny czas trwania zwiedzania obu obiektów
wynosi do 120 min.

8.

Istnieje również możliwość, zwiedzania tylko jednego wybranego obiektu.

§3
1

1.
2.

Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni ścieków przewodnik zapozna grupę z podstawowymi zasadami
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie oczyszczalni.
Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających upoważnia przewodnika do
natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.
§4

1.

2.

3.

Na terenie stacji uzdatniania wody znajdują się:
 urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 urządzenia zasilane prądem elektrycznym,
 urządzenia pracujące pod ciśnieniem,
 ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń.
Stacja uzdatniania wody jest obiektem, na którym występują następujące zagrożenia:
 potknięcie, upadek,
 uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 kontakt z substancjami chemicznymi,
 wysokie natężenie hałasu (pracujące urządzenia).
W związku z występującymi zagrożeniami na terenie stacji uzdatniania wody zabrania się zwiedzającym:
 dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
 przebywania w miejscach niedozwolonych,
 samowolnego oddalania się od grupy,
 biegania po terenie stacji uzdatniania wody,
 wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 palenia papierosów i wzniecania ognia,
 wprowadzania zwierząt,
 zaśmiecania obiektów.
§5

1.

2.

3.

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się:
 urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 urządzenia zasilane prądem elektrycznym,
 urządzenia pracujące pod ciśnieniem,
 ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub przykryte pokrywami.
Oczyszczalnia ścieków jest obiektem, na którym występują następujące zagrożenia:
 kontakt z materiałem biologicznym: między innymi bakteriami, wirusami i grzybami, w tym
chorobotwórczymi - poprzez drogi oddechowe – oraz bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału
biologicznego,
 potknięcie, upadek - poruszanie się po różnych poziomach: progi, zbiorniki ścieków,
 uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 kontakt z substancjami chemicznymi,
 wysokie natężenie hałasu (pracujące urządzenia).
W związku z występującymi zagrożeniami na terenie oczyszczalni ścieków zabrania się zwiedzającym:
 dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
 wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
 przebywania w miejscach niedozwolonych,
 samowolnego oddalania się od grupy,
 biegania po terenie oczyszczalni,
 spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
 wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
 palenia papierosów i wzniecania ognia,
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wprowadzania zwierząt,
zaśmiecania obiektów.
§6

1.
2.
3.

W trakcie przebywania na terenie oczyszczalni należy stosować się do uwag i poleceń przewodnika lub innych
osób pracujących na oczyszczalni.
W razie przypadkowego skaleczenia się lub zranienia należy niezwłocznie zgłosić to oprowadzającemu, celem
zdezynfekowania i opatrzenia zranionego miejsca.
Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do umycia rąk.
§7

Do obowiązków opiekunów grupy należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przekazanie swoim podopiecznym zasad zachowania obowiązujących w trakcie zwiedzania obiektów.
Zapewnienie opieki dzieciom/młodzieży w zależności od liczebności grupy.
Zapewnienie porządku i spokoju w grupie.
Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun zapoznaje się z wszystkimi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić
na terenie stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków.
Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni ścieków opiekun dokonuje wywiadu wśród uczestników,
czy ich stan zdrowia pozwala im na przebywanie w środowisku zagrożeń biologicznych.
Opiekunowie zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną.
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