Bystrzyca Kłodzka 29.05.2019

Zasady udziału
w Dniu Otwartych Drzwi Mondi BZWP Sp z o.o.
1. „Dzień otwartych drzwi Mondi BZWP Sp. z o.o.” jest imprezą otwartą dla mieszkańców
Bystrzycy Kłodzkiej i okolic, organizowaną w dniu 30 maja 2019 roku - w godzinach
13.00-19.00 na terenie ww. zakładu.
2. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w tym wydarzeniu zapraszamy do budynku
portierni Mondi BZWP Sp. z o.o. od godziny 13.00.
3. Na terenie zakładu Mondi BZWP Sp. Z o.o. obowiązuje zakaz palenia wyrobów
tytoniowych.
4. Organizator Mondi BZWP Sp. z o.o. informuje, iż przebieg wydarzenia (w tym jego
uczestnicy) może zostać utrwalony w formie zdjęć i nagrań. Organizator informuje, że
ewentualne wykorzystanie przez organizatora wizerunku, w zakresie przewidzianym w
art. 81 ust. 2 punkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymaga
zezwolenia.
5. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na terenie zakładu pracy napojów
alkoholowych. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona
odmawiają wpuszczenia na teren zakładu pracy osoby, w stosunku do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że nie zastosowała się do zakazu, o którym mowa w ust. 4,
chyba że przeprowadzona na żądanie tej osoby kontrola nie potwierdzi podejrzenia.
6. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami zasad udziału w Dniu
Otwartych Drzwi Mondi, przed wejściem na teren zakładu Mondi. Wejście na teren
zakładu Mondi jest jednoznaczne z akceptacją zasad udziału w Dniu otwartych drzwi
Mondi.
7. Organizator nie odpowiada za zdarzenia wynikające z : nieprzestrzegania przez
uczestników zasad udziału w Dniu otwartych drzwi Mondi, niestosowania się do
zaleceń organizatorów i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i
porządek.
8. Uczestnicy Dnia otwartych drzwi Mondi przebywają na terenie zakładu na własną
odpowiedzialność i zrzekają się wszelkich roszczeń pod adresem organizatora,
mogących wynikać z nieprzestrzegania zasad udziału w Dniu Otwartych Drzwi Mondi.

9. Rodzice i opiekunowie są obowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieci.
Dzieci poniżej 16 roku życia, mogą przebywać na terenie zakładu tylko w towarzystwie
osób dorosłych biorących, za nie odpowiedzialność.
10. Uczestnicy Dnia Otwartych Drzwi Mondi ponoszą pełną odpowiedzialność
odszkodowawczą za szkody w mieniu lub na osobach organizatora (pracownikach i
współpracownikach) wyrządzone przez niego lub osoby pozostające pod jego opieką.
Odpowiedzialność w takim zakresie ponosi uczestnik, również wobec innych
uczestników.
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11. Organizator informuje, że z uwagi na nierówności terenu, na którym znajduje się
zakład uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz objęci
są zakazem samodzielnego wychodzenia poza miejsca wyznaczone przez
organizatora, jako miejsce odbywania się imprezy. Trasę - z portierni do miejsca
odbywania się imprezy - uczestnicy mogą pokonywać wyłącznie w asyście
wyznaczonych pracowników Mondi.
12. Na terenie Mondi BZWP Sp. z o.o. przygotowane są różnego rodzaju atrakcje, w tym
między innymi wycieczka na halę produkcyjną. Zapisy na wycieczkę odbywać się będą
w wyznaczonym przez Organizatora miejscu. Zwiedzanie zorganizowane zostanie w
grupach liczących maksymalnie do 10 osób, z przewodnikami wyznaczonymi przez
kierowników wydziałów.
13. Wejście na do budynku hali produkcyjnej oraz innych będących własnością Zakładu
jest zabronione.

14. Zwiedzanie poprzedzone jest szkoleniem BHP zorganizowanym na stoisku
BEZPIECZEŃSTWO. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z zasadami BHP
oraz do ich bezwzględnego przestrzegania.
15. Przewodnicy w wydziałach powinni przejść przeszkolenie przez Dział BHP.
16. Zwiedzających obowiązuje posiadanie obuwia na płaskim obcasie z zabudowaną piętą
np. obuwie sportowe typu adidas. Dopuszcza się używanie przez Gości prywatnego
obuwia na płaskiej nieśliskiej podeszwie, w przypadku gdy pobyt w wydziale ogranicza
się do wyznaczonej drogi komunikacyjnej lub pobytu w części biurowej.
17. Do każdej osoby w wieku poniżej 16 lat wymagany jest jeden dorosły opiekun.
18. Przewodnik zobowiązany jest udzielić Instruktażu wszystkim osobom, w zakresie
zagrożeń i zasad BHP obowiązujących w wydziale, który będzie zwiedzany, przed
wejściem do wydziału.
19. Przewodnik jest zobowiązany dopilnować, aby przed wejściem do strefy występowania
hałasu wszyscy zastosowali ochronniki słuchu ( zatyczki), które zapewniają
organizatorzy.
20. W obiekcie produkcyjnym obowiązuje przejście wyłącznie wyznaczonymi trasami,
uzgodnionymi z Działem BHP.
21. Przewodnik jest zobowiązany dopilnować, żeby zwiedzający nie biegali, nie oddalali
się samodzielne od grupy i nie wchodzili do obiektów nie objętych zwiedzaniem.
22. Podczas zwiedzania obiektów produkcyjnych obowiązuje zakaz korzystania przez
zwiedzających z telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych i kamer.

