
 

 

 

 

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA  

ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW PŁASZÓW  

W CZASIE DNI OTWARTYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH 

ul. Kosiarzy 3, Kraków 

 

dla indywidualnie zwiedzających 

 

 

 

     POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje podczas trwania Dni Otwartych Funduszy Europejskich – Zwiedzanie, 

w  dniu  12  maja 2018 roku.  

2. Organizatorem – zwiedzania Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w czasie trwania Dni Otwartych 

Funduszy Europejskich, zwanego dalej Zwiedzaniem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji  S.A. w Krakowie zwane dalej Organizatorem. 

3. Należący do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zakład Oczyszczania 

Ścieków Płaszów mieszczący się przy ul. Kosiarzy 3 w Krakowie, zwany dalej Obiektem, zostanie 

udostępniony na Zwiedzanie osobom indywidualnie zwiedzającym na warunkach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

4. Osoby zainteresowane zwiedzaniem dokonują wcześniejszego zgłoszenia poprzez wypełnienie i wysłanie 

formularza zgłoszeniowego online, dostępnego na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl. 

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 10 maja 2018 r. do godziny 15:00. Mailowe potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia przez MPWiK S.A. jest równoznaczne z wpisaniem na listę zwiedzających. Liczba miejsc jest 

ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niepełnoletnie powinny zostać zgłaszane przez 

opiekunów. 

5. Przez uczestników zwiedzania (zwanych dalej również zwiedzającymi)  rozumie się osoby pełnoletnie, 

które dokonały wcześniejszego zgłoszenia.  

6. Osoby niepełnoletnie zwiedzają obiekt pod opieką i nadzorem opiekunów. Dolna granica wieku wynosi 

12 lat.  

7. Zwiedzanie Obiektu odbywa się w wyznaczonym przez Organizatora terminie tj. 12.05.2018 roku  w 

godzinach: 9.30-11.00, 11.30-13:00. 

8. Orientacyjny czas zwiedzania to 1,5 - 2 h. 

9. Zwiedzanie Obiektu jest bezpłatne. 

 

 

 



 

                

 

 PRAWA i OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 

1. Organizator zapewnia osoby oprowadzające po Obiekcie i zwiedzanie Obiektu  zgodnie z ustaloną przez 

Organizatora trasą. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Zwiedzania lub ich odwołania z przyczyn 

niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie 

telefonicznie. 

3. Organizator nie zapewnia uczestnikom dojazdu na Zwiedzanie ani nie pokrywa kosztów dojazdu. 

4. Organizator nie zapewnia parkingu. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

 - pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie Obiektu, 

- szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania postanowień niniejszego 

regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa. 

6. Zwiedzanie Obiektu zostało zorganizowane przez Organizatora w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

zwiedzających. Tym niemniej zastrzega się, że Obiekt jest zakładem zajmującym się oczyszczaniem ścieków 

(oraz termiczną utylizacją osadów) na terenie, którego występują następujące zagrożenia: 

a) kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami i grzybami, w tym chorobotwórczymi, 

poprzez drogi oddechowe i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego,  

b) bioaerozole zwierające drobnoustroje chorobotwórcze 

c) potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, schody, kraty, progi), 

d) uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń), 

e) uciążliwy zapach, 

f) obiekty i urządzenia emitujące hałas i wibracje  

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  

 

1. Uczestnicy zwiedzania zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych i bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów.  

2. Uczestnicy zwiedzania są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz stosowania się 

do poleceń oprowadzających po Obiekcie. 

3. Uczestnicy zwiedzania zobowiązani są do założenia pełnego obuwia na czas zwiedzania. Na terenie 

Obiektu obowiązuje zakaz używania obuwia na wysokim lub wąskim obcasie. Ze względu na możliwość 

przechodzenia przez pomosty kratownicowe zaleca się noszenie butów na płaskiej i twardej podeszwie 

(preferowane obuwie sportowe). 

4. Zwiedzający są zobowiązani do stawienia się przy bramie wjazdowej na terenie Obiektu, 10 minut przed 

wyznaczoną godziną zwiedzania.   

5. W związku z występującymi zagrożeniami na terenie Obiektu zabrania się zwiedzającym:  

a) dotykania instalacji, maszyn i urządzeń technologicznych, 

b) manipulowania przy maszynach i narzędziach oraz ich używania, 

c) palenia papierosów i używania ognia, 

d) wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie, 

e) przebywania w miejscach niedozwolonych, 

f) samowolnego oddalania się od grupy, 

g) biegania, 



h) spożywania pokarmów w trakcie zwiedzania,  

i) wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów, 

j) spożywania alkoholu, narkotyków i środków odurzających, 

k) wprowadzania zwierząt, 

l) śmiecenia. 

 

6. Osoby nieprzestrzegające powyższych zaleceń Regulaminu lub w jakikolwiek sposób naruszające 

porządek Zwiedzania, po bezskutecznym wezwaniu do zmiany zachowania  

będą zobowiązane do opuszczenia  Obiektu i/lub Zwiedzanie może zostać przerwane. 

7. Uczestnicy zwiedzania zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.  

8. Zgłoszenie, które następuje przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie 

www.wodociagi.krakow.pl  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

 

 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

 

1. W razie zasłabnięcia lub innego zdarzenia na trasie zwiedzania, powstałego w związku z warunkami, 

o których mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu, uczestnik nie będzie dochodzić od Organizatora 

żadnych roszczeń z tym związanych. 

2. Teren obiektu jest monitorowany. 

3. Wizerunek osób przebywających na terenie Obiektu może zostać utrwalony na kamerach, bądź 

aparatach fotograficznych, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, 

sprawozdawczych oraz promocji na podstawie art. 81. ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot 

Europejskich), który dopuszcza publikację wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości 

takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 

 

 

 

 

 

http://www.wodociagi.krakow.pl/

