
Regulamin zwiedzania Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku 
przez grupy zorganizowane dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych 

  
 

 
I Postanowienia ogólne 

 
 
1. W ramach prowadzonych przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. działań informacyjno-

edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, segregacji i recyklingu, istnieje 
możliwość zwiedzania Zakładu i zapoznania się z procesem zagospodarowywania 
odpadów komunalnych w instalacjach eksploatowanych na terenie ZU. 

2. Zwiedzanie Zakładu odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych. 
3. Na zwiedzanie przyjmowana są grupy ze szkół gimnazjalnych i starszych poziomów 

kształcenia. 
4. Zgodę na zwiedzenie Zakładu przez grupy zorganizowane wydaje Prezes Zarządu 

Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. 
5. Zgoda, o której mowa w p. 3 wydawana jest na podstawie wypełnionej przez 

opiekuna grupy karty zgłoszenia. 
6. Zgłoszenia należy przesyłać mailem na adres: zut@zut.com.pl. 
7. Termin wycieczki należy ustalić, co najmniej na 7 dni przed planowanym 

przyjazdem.  
8. Maksymalna liczba uczestników wynosi:  

a) 15-25 osób i opiekun szkół gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych,  
b) 20-30 osób i opiekun w przypadku szkół wyższych i uczestników powyżej 18 
roku życia.  

9. Od zwiedzających wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności:  
a) długich spodni 
b) zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą.  

10. Zakład Utylizacyjny na czas wycieczki jest zobowiązany do przekazania każdemu 
uczestnikowi kamizelki odblaskowej. 

11. Za bezpieczeństwo uczestników na terenie Zakładu odpowiedzialność ponosi 
opiekun zorganizowanej grupy.  

12. Opiekun jest zobowiązany do przedstawienia i sprawdzenia listy obecności 
uczestników przed rozpoczęciem zwiedzania.  
 
 

 
II Podstawowe zasady bezpieczeństwa 

 
1. Przed wejściem na trasę zwiedzania przedstawiciel Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. 
informuje zwiedzających o środkach ostrożności, jakie należy zachować podczas 
zwiedzania Zakładu. 
 
2. Za bezpieczeństwo, zachowanie i przestrzeganie obowiązujących na terenie Zakładu 
przepisów przez uczestników wycieczki (dzieci, młodzieży, studentów oraz uczestników 
powyżej 18 roku życia) odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.  
 
3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do zapoznania się z Ogólnymi Zasadami BHP 
obowiązującymi w Zakładzie oraz do przestrzegania tych zasad, a w szczególności:  
 
a) Nie wolno dotykać żadnych urządzeń i maszyn. 



b) Należy unikać bezpośredniego kontaktu z odpadami. 
c) Nie wolno spożywać posiłków podczas zwiedzania. 
d) Na terenie Zakładu zabrania się używania otwartego ognia.  
e) Zabrania się odwiedzającym 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. 
h) Osoby uczulone na ukąszenia owadów, 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.  
 
4. Instrukcje podane przez przedstawiciela Zakładu muszą być bezwzględnie 
przestrzegane przez wszystkich uczestników.  
 
5. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu może doprowadzić do 
natychmiastowego zakończenia wycieczki. 

 
 

III Postanowienia końcowe 

 
1. Na używanie aparatów fotograficznych podczas zwiedzania wymagana jest zgoda 
przedstawiciela ZU prowadzącego zwiedzanie. 
 
2. Przed zwiedzaniem Zakładu, opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do 
zapoznania z Regulaminem zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki. 
 
 
 
 
 
 


