
 

Regulamin zwiedzania 

Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu  

 

1. W ramach prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o.o. edukacji ekologicznej w 

zakresie gospodarki odpadami umożliwia się zwiedzanie Zakładu. 

2. Zwiedzanie Zakładu odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych.  

3. Termin wycieczki należy ustalić co najmniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem.  

4. Maksymalna liczba uczestników wynosi 25 osób. 

5. Regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej  Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 

– www.zuoelblag.pl. 

6. Oprowadzającym wycieczkę jest upoważniony przez Dyrektora Zakładu pracownik ZUO sp. z o.o. 

7. Przed wejściem na trasę zwiedzania przedstawiciel Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. informuje 

zwiedzających o zagrożeniach dla zdrowia występujących w Zakładzie. 

8. Za bezpieczeństwo, zachowanie uczestników, przestrzeganie obowiązujących przepisów regulaminu 

wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz uczestników powyżej 18 roku życia przebywających na 

terenie Zakładu pełną odpowiedzialność ponosi Opiekun grupy. 

9. Uczestnicy wycieczek muszą zastosować i zapoznać się z Ogólnymi Zasadami BHP i P-poż 

obowiązującymi w Zakładzie oraz znać występujące zagrożenia, w szczególności:  

a) nie wolno dotykać żadnych maszyn i urządzeń,  

b) należy unikać bezpośredniego kontaktu z odpadami,  

c) nie wolno spożywać posiłków, ani pić napoi podczas zwiedzania,  

d) na terenie Zakładu zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu,  

e) zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy,  

f) zabrania się wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu zakładu,  

g) zabrania się przebywania na terenie Zakładu w stanie nietrzeźwym, po spożyciu alkoholu lub 

pod wpływem środków odurzających, i środków zastępczych oraz spożywania ich na terenie 

Zakładu, 

h) osoby uczulone na ukąszenia owadów, mające lęk wysokości, mające nadwrażliwość na 

nieprzyjemne zapachy, a także posiadające rany lub zmiany skórne, powinny poinformować o 

tym Opiekuna grupy i przedstawiciela Zakładu przed rozpoczęciem zwiedzania oraz rozważyć 

możliwość zrezygnowania z wejścia na teren Zakładu,  

i) w przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, fakt ten musi być natychmiast 

zgłoszony do przedstawiciela Zakładu. 

10.  Nie wolno wchodzić na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu. 

11.  Od zwiedzających wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności:  

a) długich spodni, 

b) zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą, 

c) zakrytych ramion. 

12. W przypadku zwiedzania instalacji w budynku sortowni na terenie Zakładu obowiązkowe jest 

posiadanie kasku ochronnego będącego własnością ZUO. 

13. Opiekun jest zobowiązany do przedstawienia i sprawdzenia listy obecności uczestników przed i po 

zakończeniu wycieczki.  

14. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby oprowadzającej.  

15. Należy poruszać się w zwartej grupie tylko po ciągach komunikacyjnych wskazanych przez 

oprowadzającego. 

16. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu może doprowadzić do natychmiastowego 

zakończenia wycieczki.  

17. Na używanie aparatów fotograficznych wymagana jest zgoda. 

18. Przed zwiedzaniem Zakładu, Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zapoznania z 

Regulaminem zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki (zgodnie z załącznikiem nr 1.  



        Załącznik nr 1 

  
do Regulaminu zwiedzania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:  

- zapoznałam/zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu zwiedzania Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z 

o.o. w Elblągu, całość zrozumiałem i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych tam zapisów, 

- zapoznałem się z możliwymi zagrożeniami na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. i zobowiązuję 

się do zapewnienia bezpieczeństwa grupy zwiedzającej, której jestem Opiekunem, 

- członkowie zorganizowanej grupy zwiedzających dzieci*/młodzieży*/studentów*/ uczestnicy powyżej 18 

roku życia zostali zapoznani z treścią Regulaminu zwiedzania,  

- ponoszę  odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci*/młodzieży*/studentów*/uczestników powyżej 18 

roku życia będących członkami zorganizowanej grupy zwiedzającej podczas wycieczki oraz bierze 

odpowiedzialność za ewentualne następstwa przebywania na terenie zakładu.  

Wszystkie osoby dopuszczone do zwiedzania Zakładu objęte są dobrowolnym ubezpieczeniem i posiadają 

zgodę rodziców na udział w zwiedzaniu Zakładu, co osobiście sprawdziłem i potwierdzam. 

* Niepotrzebne skreślić  

 

 

Nazwa instytucji i adres:  

 ……………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………….…………………  

Data wycieczki: ………………………………………  

Data i czytelny podpis Opiekuna grupy:  

 

……………………………………………………………………………………..………  

 


