
 
 

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA CZYNNYM ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM –  

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KUJAWY 

 

 

 

 

WPROWADZENIE 

 

1. Zwiedzanie Obiektu zostało zorganizowane  w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzających. 

Tym niemniej zastrzega się, że Obiekt należący do Wodociągów Miasta Krakowa jest zakładem 

zajmującym się oczyszczaniem ścieków 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 Kujawy należącego do 
Wodociągów Miasta Krakowa.  

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. 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, wskazanych  

przez oprowadzającego, 

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. 

 

5. 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. 

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

 

                         

 INNE POSTANOWIENIA 

1. Teren obiektu jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa, w  związku z tym wizerunek osób 
przebywających na jego terenie może zostać utrwalony na kamerach przemysłowych. 

2. Z wyłączeniem przypadków przewidzianych przez przepisy prawa (ustęp 3 poniżej), Wodociągi 
Miasta Krakowa nie będą wykorzystywały, w tym rozpowszechniały wizerunku uczestnika  bez 
jego dobrowolnej zgody. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na utrwalenie 
i wykorzystanie wizerunku, zdjęcia lub zapisy audio-wizualne zawierające wizerunek 
Uczestnika będą mogły zostać wykorzystane przez organizatora wyłącznie w celach 
dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjno-informacyjnych 
organizatora, zgodnie z treścią udzielonej zgody.  

3. Wizerunek osób przebywających na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy może 
zostać utrwalony na kamerach, bądź aparatach fotograficznych, a następnie 
rozpowszechniany (także w formie relacji na żywo) dla celów dokumentacyjnych, 
sprawozdawczych oraz promocyjno-informacyjnych 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 rozpowszechnianie 

wizerunku osób stanowiących jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 
publiczna impreza. 

 


