Regulamin organizacji wycieczek grup zorganizowanych na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
16-061 Juchnowiec Kościelny
należącego do PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku
I.

Ogólne zasady organizowania wycieczek na terenie ZUOK w Hryniewiczach

1. Wycieczki zorganizowane odbywają się cyklicznie w poniedziałek każdego tygodnia, w
godz. 9.00-12.00.
2. Wycieczki zorganizowane, po uzgodnieniu z Zastępcą Kierownika ZUOK/Kierownika
ds. technologicznych ZUOK w Hryniewiczach, mogą odbywać się w dni powszednie, w
godzinach pracy Zakładu.
3. Trasy wycieczek dla poszczególnych grup po Zakładzie Utylizacji Odpadów
Komunalnych (dalej zwanym: „ZUOK w Hryniewiczach”) ustala Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „LECH” Sp. z o.o. (dalej zwane PUHP LECH).
4. PUHP LECH zastrzega sobie prawo odwołania zwiedzania, o czym niezwłocznie
poinformuje Organizatora wycieczki.
II.

Zgłaszanie grup zorganizowanych

1. Organizator wycieczki do ZUOK w Hryniewiczach, dokonuje zgłoszenia
zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz zamieszczony na
stronie internetowej spółki o adresie www.odpady.bialystok.pl, przy czym:
a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz nazwy
instytucji zgłaszającej, imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres e-mail
Organizatora wycieczki;
b) termin zwiedzania zostanie określony przez PUHP LECH, które dokona
potwierdzenia i poinformuje Organizatora o wyznaczonym terminie planowanej
wycieczki,
c) Organizatorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
Warunkiem dokonania zgłoszenia jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja przez
osobę dokonującą zgłoszenia jako Organizator wycieczki warunków niniejszego
Regulaminu wraz załącznikami, zasad BHP i p.poż. obowiązujących na terenie ZUOK w
Hryniewiczach oraz zapoznanie się z Ogólną klauzulą informacyjną dla Organizatorów
wycieczek na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i
wyrażenie zgody organizatora wycieczki na przetwarzanie danych osobowych,
zamieszczonych na stronie internetowej PUHP LECH, za pomocą której dokonuje się
zgłoszenia.
2. Liczebność jednej grupy zorganizowanej nie może przekroczyć:
a) 40 osób w przypadku zorganizowanych grup szkolnych (szkoły podstawowe,
gimnazjum i średnie);
b) 20 osób w przypadku zorganizowanych grup studenckich;
c) 30 osób w przypadku grup branżowych;
d) 20 osób w przypadku wycieczek organizowanych z okazji Dnia Otwartego.
3. Organizator wycieczki obowiązany jest zapewnić grupie uczestników opiekuna grupy,
przy czym w przypadku grupy niepełnoletnich uczestników wycieczki, na 10
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uczestników wymagany jest jeden uprawniony opiekun zapewniony przez
Organizatora.
Organizator we własnym zakresie zapewnia dowóz uczestników do ZUOK w
Hryniewiczach.
Przed rozpoczęciem zwiedzania Organizator wycieczki zgłasza się do Przewodnika
PUHP LECH (zwanego dalej: Przewodnikiem) z:
a) podpisanym oświadczeniem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu;
b) imienną listą uczestników wycieczki oraz opiekunów wraz z datą urodzenia
uczestników, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Pracownik PUHP LECH prowadzący rejestr wycieczek, zgłasza planowane wycieczki do
Zastępcy Kierownika ZUOK/Kierownika ds. technologicznych ZUOK w Hryniewiczach.
Zgłoszenie wewnętrzne stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.
Warunkiem uczestnictwa w wycieczce każdego uczestnika jest wyrażenie przez niego
pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych jako uczestnika wycieczki
przez PUHP „LECH” sp. z o.o. po uprzednim zapoznaniu się z Ogólną klauzulą
informacyjną dla uczestników wycieczek na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów
Komunalnych w Hryniewiczach, przy czym w przypadku uczestników wycieczek,
którzy nie ukończyli 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych po zapoznaniu
się z klauzulą informacyjną powinna być udzielona przez rodziców/opiekunów
prawnych uczestnika konkursu. Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników
wycieczki z Ogólną klauzulą informacyjną dla uczestników wycieczek na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz obowiązany jest
uzyskać zgody wszystkich uczestników, w tym zgody osób sprawujących władzę
rodzicielską lub opiekę nad uczestnikiem, który nie ukończył 16 lat, na przetwarzanie
przez PUHP „LECH” sp. z o.o. danych osobowych uczestników, co zostanie
potwierdzone przez uczestników lub odpowiednio rodziców/opiekunów prawnych
podpisanym oświadczeniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do
niniejszego Regulaminu.
Organizator zobowiązany jest zapewnić zapoznanie się uczestników wycieczki z
niniejszym Regulaminem oraz Zasadami BHP i p.poż. obowiązującymi na terenie
ZUOK w Hryniewiczach, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
obowiązującymi na terenie ZUOK w Hryniewiczach przed wejściem na teren ZUOK w
Hryniewiczach, co zostanie potwierdzone przez pełnoletnich uczestników wycieczki,
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu lub przez
rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników wycieczki podpisanym
oświadczeniem zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7a do niniejszego
Regulaminu.
Organizator zobowiązany jest zapewnić zgody wszystkich uczestników wycieczki, w
tym zgody osób sprawujących władzę rodzicielską lub opiekę nad uczestnikiem który
jest niepełnoletni, zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) na przetwarzanie i
rozpowszechnianie wizerunku uczestników wycieczki w celu promocji, reklamy i
informacji o działalności ZUOK w Hryniewiczach, systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w Białymstoku oraz działalności PUHP „LECH” Sp. z o.o. w Białymstoku,
udzielając informacji, że informacja i promocja będzie odbywać się poprzez
zamieszczenie zdjęć i filmów ze zwiedzania ZUOK w Hryniewiczach na stronach
internetowych PUHP LECH oraz materiałach reklamowych drukowanych lub

zamieszczanych w internecie, co zostanie potwierdzone przez pełnoletnich
uczestników wycieczki, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do
niniejszego Regulaminu oraz przez lub rodziców/opiekunów prawnych
niepełnoletnich uczestników wycieczki podpisanym oświadczeniem zgodnie ze
wzorem stanowiącym Załącznik nr 7a do niniejszego Regulaminu.
10. Organizator potwierdzi wypełnienie obowiązków wskazanych w pkt II ust. 7, 8 i 9
powyżej poprzez podpisanie oraz dostarczenie PUHP „LECH” sp. z o.o. w Białymstoku
oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
III.

Zasady poruszania się grup zorganizowanych po terenie ZUOK w
Hryniewiczach

1. Wszystkie grupy przed wejściem na obiekt produkcyjny ZUOK powinny zapoznać się z
Zasadami BHP i p.poż., które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Przewodnik przed wejściem na obiekt zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania oraz
zasadami poruszania się po terenie ZUOK w Hryniewiczach.
3. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie zostaną wyposażeni w kaski ochronne i
kamizelki ostrzegawcze.
4. Uczestnicy wycieczek oraz opiekunowie nie mogą samowolnie oddalać się od
Przewodnika.
5. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na
poruszające się maszyny i urządzenia (maszyny jezdne, taśmociągi, wciągarki itp.).
6. Uczestnicy wycieczki oraz opiekunowie muszą zwrócić szczególną uwagę na
piktogramy i stosować się do nich (drogi ewakuacji, środki ochrony indywidualnej
itp.)
7. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy zwracają wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie
lub utratę wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Organizator wycieczki.
IV.

Zasady organizacji wycieczki do ZUOK w Hryniewiczach w ramach Dnia
Otwartego

1. Uczestnik wycieczki w ramach Dnia Otwartego do ZUOK w Hryniewiczach, dokonuje
zgłoszenia zapotrzebowania do PUHP LECH Sp. z o.o., wypełniając formularz
zamieszczony na stronie internetowej spółki o adresie www.odpady.bialystok.pl, przy
czym:
a) zgłoszenie powinno zawierać informację dotyczącą liczby osób, oraz imię i nazwisko
osoby dokonującej zgłoszenia (Organizatora wycieczki), telefon kontaktowy oraz
adres e-mail Organizatora wycieczki;
przy czym warunkiem dokonania zgłoszenia jest uprzednie zapoznanie się i
akceptacja przez osobę dokonującą zgłoszenia jako Organizator wycieczki warunków
niniejszego Regulaminu wraz załącznikami, zasad BHP i p.poż. obowiązujących na
terenie ZUOK W Hryniewiczach oraz zapoznanie się Ogólną klauzulą informacyjną dla
Organizatorów wycieczek w ramach Dni Otwartych na terenie Zakładu Utylizacji
Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach i wyrażenie zgody Organizatora wycieczki
na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych na stronie internetowej PUHP
LECH, za pomocą której dokonuje się zgłoszenia.
2. Liczebność grupy w ramach Dnia Otwartego wynosi do 20 uczestników.
3. Uczestnikiem wycieczki w ramach Dnia Otwartego może być osoba pełnoletnia.

4. Osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w wycieczce tylko pod opieką swojego
prawnego opiekuna.
5. Uczestnik wycieczki przed rozpoczęciem zwiedzania:
a) zapoznaje się z Regulaminem organizacji wycieczek oraz Zasadami BHP i p.poż.
obowiązującymi w ZUOK w Hryniewiczach;
b) podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami i stosowaniu się do tych
przepisów oraz do poleceń pracowników PUHP LECH, a także wyraża zgodę na
przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku w celu promocji, reklamy i informacji o
działalności ZUOK w Hryniewiczach, systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
Białymstoku oraz działalności PUHP LECH Sp. z o.o. w Białymstoku. Oświadczenie
uczestnika wycieczki w ramach Dnia Otwartego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego
Regulaminu;
c) w przypadku opieki nad osobami niepełnoletnimi uczestnik wycieczki podpisuje
oświadczenie stanowiące Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem uczestnictwa w wycieczce każdego uczestnika wycieczki w ramach Dnia
Otwartego jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez PUHP „LECH” sp. z o.o. po uprzednim zapoznaniu się z Ogólną klauzulą
informacyjną dla Organizatorów wycieczek w ramach Dni Otwartych na terenie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach, a w przypadku
uczestników, którzy nie ukończyli 16 lat, zgoda na przetwarzanie danych osobowych
powinna być udzielona po uprzednim zapoznaniu się klauzulą informacyjną przez
rodziców/opiekunów prawnych uczestnika wycieczki, co zostanie potwierdzone przez
uczestników wycieczki lub rodziców/opiekunów prawnych podpisanym
oświadczeniem o udzielaniu zgody, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4a
do niniejszego Regulaminu.
7. Dopuszcza się możliwość organizacji wycieczki grupy zorganizowanej w ramach Dnia
Otwartego. Wówczas do organizacji takiej wycieczki stosuje się odpowiednio Rozdział
II niniejszego Regulaminu.

V.

Zasady poruszania się grup wycieczkowych w ramach Dnia Otwartego po
terenie ZUOK w Hryniewiczach

1. Uczestnicy wycieczek przed wejściem na obiekt produkcyjny ZUOK zapoznają się z
Zasadami BHP i p.poż., które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Przewodnik przed wejściem na obiekt zapoznaje uczestników z trasą zwiedzania oraz
zasadami poruszania się po terenie ZUOK w Hryniewiczach.
3. Uczestnicy wycieczki wyposażeni zostaną w kaski ochronne i kamizelki ostrzegawcze.
4. Uczestnicy wycieczki nie mogą samowolnie oddalać się od Przewodnika.
5. Uczestnicy wycieczki muszą zwrócić szczególną uwagę na poruszające się maszyny i
urządzenia (maszyny jezdne, taśmociągi, wciągarki itp.).
6. Uczestnicy wycieczki muszą zwrócić szczególną uwagę na piktogramy i stosować się do
nich (drogi ewakuacji, środki ochrony indywidualnych itp.).
7. Po zakończeniu zwiedzania, uczestnicy zwracają wypożyczony sprzęt. Za zniszczenie
lub utratę wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi uczestnik wycieczki.
VI.

Zasady odpowiedzialności obowiązujące na terenie ZUOK w Hryniewiczach.

1. Organizator wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i
bezpieczeństwa jej uczestnikom.
2. Opiekun osoby niepełnoletniej zapewniony przez Organizatora wycieczki obowiązany
jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, choćby nieumyślnie.
Odpowiedzialność na takich samych zasadach ponoszą osoby zapewnione przez
Organizatora, a wykonywujące bez obowiązku ustawowego czy umownego pieczę
nad uczestnikami wycieczek, którym z powodu wieku albo stanu psychicznego lub
cielesnego winy przypisać nie można.
3. Nadzór opiekuna zapewnionego przez Organizatora nad grupami przedszkolnymi i
szkolnymi musi być ciągły. Za wadliwą i nie zapewniającą dzieciom w wieku
przedszkolnym oraz młodzieży w wieku szkolnym należytej opieki uznać trzeba taką
organizację nadzoru, przy której nawet w krótkich i z góry nieznanych odcinkach
czasu nie może on być wykonywany w sposób ciągły.
4. W sytuacji, gdy zachowanie uczestników grup przedszkolnych lub szkolnych narusza
obowiązujące zasady – lub stwarza niebezpieczeństwo ich naruszenia – opiekun
zapewniony przez Organizatora sprawujący nadzór nad powierzonymi mu
uczestnikami, obowiązany jest zapewnić warunki zapobiegające naruszeniu
dyscypliny przez uczestników wycieczki, mogącemu wywołać szkodę. Środki
zapobiegawcze, jakie opiekun winien zastosować powinny odpowiadać konkretnym
okolicznościom (wiek uczniów, stopień zdyscyplinowania, liczba uczestników, rodzaj
zajęć, sytuacja, itp.).
5. Odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez niepełnoletniego uczestnika
wycieczki lub osobę, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego
winy przypisać nie można, nie wyłączy wykazanie, że opiekun zapewniony przez
Organizatora uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała
także przy starannym wykonywaniu nadzoru.
6. Za bezpieczeństwo, zachowanie uczestników, przestrzeganie obowiązujących
przepisów regulaminu wśród dzieci, młodzieży, studentów oraz uczestników powyżej
18 – tego roku życia przebywających na terenie ZUOK w Hryniewiczach, pełną
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponosi Organizator wycieczki i opiekun grupy.
7. Uczestnikom wycieczek:
a) nie wolno dotykać żadnych maszyn i urządzeń,
b) nie wolno dotykać odpadów,
c) nie wolno spożywać posiłków, ani napojów podczas zwiedzania,
d) na terenie ZUOK w Hryniewiczach zabrania się używania otwartego ognia oraz
palenia tytoniu,
e) zabrania się samowolnego oddalania się od grupy,
f) zabrania się wynoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu ZUOK w Hryniewiczach,
g) zabrania się przebywania na terenie ZUOK w Hryniewiczach w stanie nietrzeźwym,
po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających,
h) nie wolno wchodzić na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu,
i) osoby uczulone na ukąszenia owadów, mające lęk wysokości, mające
nadwrażliwość na nieprzyjemne zapachy, a także posiadające rany lub zmiany
skórne, powinny poinformować o tym opiekuna grupy i Przewodnika przed
rozpoczęciem zwiedzania oraz rozważyć możliwość zrezygnowania z wejścia na
teren ZUOK w Hryniewiczach.
8. Od uczestników wycieczki wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności:
a) długich spodni,

b) zakrytego płaskiego obuwia z twardą podeszwą,
c) zakrytych ramion.
9. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu może doprowadzić do
natychmiastowego zakończenia wycieczki.

