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Regulamin zwiedzania Zakładu  

prowadzonego przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu –  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

z siedzibą w Witaszyczkach 

przez dzieci, młodzież szkolną oraz osoby dorosłe. 

 

§ 1  
Przedmiot Regulaminu 

 
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad przyjmowania wycieczek szkolnych, 

zwiedzających i wizytujących oraz określenie sposobu zwiedzania Zakładu prowadzonego przez 

Wielkopolskie Centrum Recyklingu – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie (zwane dalej 

odpowiednio „Zakładem”,  „Spółką” lub „WCR”).   

2. Regulamin określa:   

2.1. Procedurę zgłaszania wycieczek,  

2.2.Zasady zwiedzania Zakładu,  

2.3. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Zakładu.  

 
§ 2  

Postanowienia ogólne 
 

1. W ramach prowadzonych przez Spółkę działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie gospodarki 

odpadami, segregacji i recyklingu odpadów, istnieje możliwość zwiedzania Zakładu i zapoznania się 

z procesem zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacjach eksploatowanych  

na terenie WCR.  

2. Procedura zgłaszania wycieczek : 

2.1. Zgłoszenie chęci zwiedzania Zakładu następuje po przesłaniu karty zgłoszenia (Załącznik 1)  

e-mailem na adres: w.nowak@wcr-jarocin.pl lub sekretariat@wcr-jarocin  

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

2.3. Zgodę na zwiedzenie Zakładu przez grupy zorganizowane wydaje Prezes Zarządu WCR lub 

upoważniony pracownik, na podstawie przesłanej karty zgłoszeń.  

2.4. Zgoda, o której mowa w punkcie 2.3 wydawana jest na podstawie wypełnionej przez opiekuna 

grupy karty zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej Zakładu (www.wcr-jarocin.pl). 

2.5. Po wyrażeniu zgody, pracownik WCR powiadamia pisemnie, telefonicznie lub mailowo  

o przyjęciu wycieczki z podaniem terminu.  

2.6. Po ustaleniu terminu zwiedzania zakładu osoba organizująca wycieczkę przesyła podpisane 

przez opiekuna grupy oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem zwiedzania WCR 

(Załącznik nr 2).  

3. Zasady zwiedzania Zakładu:  

3.1. każdy uczestnik wycieczki otrzymuje kamizelkę odblaskową i/ lub kask ochronny.  

3.2. Zwiedzanie Zakładu odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych.  

3.3. Zwiedzanie Zakładu jest możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00,  

po zastosowaniu procedury zgłaszania wycieczek,  o którym mowa w pkt. 1. 

3.4. Maksymalna liczba uczestników wynosi:  

a) 15-20 osób i wymaga zapewnienia dwóch nadzorujących opiekunów w przypadku 

placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz szkół 

ponadgimnazjalnych,  



2 
 

b) 20-30 osób  i wymaga zapewnienia jednego opiekuna nadzorującego w przypadku szkół 

wyższych i uczestników powyżej 18 roku życia.  

3.5.  W przypadku większej ilości osób grupa jest dzielona na mniejsze grupy, które zwiedzają 

zakład w ustalonej kolejności. 

3.6. Przebieg zwiedzania Zakładu  jest ustalany przez osobę oprowadzającą.  

§ 3 
Zasady bezpieczeństwa 

1. Ustanawia się zasady odpowiedzialności na terenie Zakładu:  

1.1. Opiekunowie wycieczki wyznaczeni przez szkołę ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich 

podopiecznych. 

1.2. Opiekun wycieczki jest zobowiązany do sprawdzenie listy obecności przed i po zakończeniu 

zwiedzania Zakładu.  

1.3. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby oprowadzającej po Zakładzie.  

1.4. Należy poruszać się w zwartej grupie, tylko po ciągu komunikacyjnym wskazanym przez 

oprowadzającego.  

2. Ustanawia się ogólne zasady BHP na terenie Zakładu:  

2.1. Przed wejściem na trasę zwiedzania przedstawiciel Zakładu, informuje zwiedzających  

o środkach ostrożności, jakie należy zachować podczas zwiedzania Zakładu,  

2.2. Zwiedzający zobowiązani są do zastosowania ogólnych zasad BHP obowiązujących podczas 

zwiedzania Zakładu:  

2.2.1.  Każda osoba przebywająca na terenie WCR jest zobowiązana do noszenia kamizelki 

odblaskowej i/ lub kasku ochronnego. 

2.2.2.  Nie wolno dotykać żadnych maszyn i urządzeń.  

2.2.3.  Należy unikać bezpośredniego kontaktu z odpadami. 

2.2.4.  Zabrania się spożywania posiłków i napojów podczas zwiedzania. 

2.2.5.  Zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy. 

2.2.6.  Zabrania się wprowadzania zwierząt. 

2.2.7.  Zabrania się biegania po terenie obiektu. 

2.2.8.  Zabrania się wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu zakładu. 

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

2.2.10. W przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, fakt ten musi być 

natychmiast zgłoszony do przedstawiciela Zakładu.  

2.2.11. Osoby uczulone na ukąszenie owadów, mające nadwrażliwość na nieprzyjemne 

zapachy, a także posiadające rany lub zmiany skórne, powinny rozważyć możliwość 

zrezygnowanie z wejścia na teren Zakładu.  

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

3.1. długich spodni,  

3.2. zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą.  

3.3. ubrania uwzględniającego warunki pogodowe 

4. Naruszenie przez kogokolwiek ze zwiedzających, w tym opiekuna zasad bezpieczeństwa, 

upoważnia oprowadzającego do natychmiastowego przerwania, zakończenia zwiedzania  

i skierowania całej grupy poza teren obiektu.  

§ 4 
Postanowienia końcowe 

1. Robienie zdjęć, nagrywanie, czy prowadzenie transmisji na żywo podczas zwiedzania Zakładu jest 

możliwe tylko za zgodą przedstawiciela WCR. Zgodę należy uzyskać przed wejściem na teren 

zakładu.  



3 
 

2. Przed zwiedzaniem Zakładu, opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do zapoznania  

z Regulaminem zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki. 

3. Niedostosowanie się zwiedzających do postanowień niniejszego regulaminu będzie skutkowało 

przerwaniem zwiedzania i natychmiastowym opuszczeniem terenu Zakładu.  


