REGULAMIN ZWIEDZANIA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BOGATYNI I SIENIAWCE
ORAZ GMINNEJ STACJI PRZERÓBKI OSADÓW
ŚCIEKOWYCH W BOGATYNI
1.

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. udostępniają do zwiedzania dla grup
zorganizowanych trzy obiekty służące gospodarce ściekowej: Oczyszczalnię Ścieków
w Bogatyni, Oczyszczalnię Ścieków w Sieniawce oraz Gminną Stację Przeróbki
Osadów Ściekowych w Bogatyni.

2.

Grupy zwiedzających w wieku do lat 18 nadzorują opiekunowie – min. dwóch
opiekunów na 12 osób.

3.

Uczniowie szkół podstawowych uczęszczający do klas 1-3, ze względów
bezpieczeństwa mogą zwiedzać tylko obiekty Oczyszczalni Ścieków.

4.

Dzieci poniżej 6 roku życia mogą przebywać jedynie w pomieszczeniu sterowni
budynku zlokalizowanego na Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni.

5.

Zwiedzanie obiektów jest możliwe tylko od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 14:00.

6.

Zezwolenia na zwiedzanie obiektów udzielają Członkowie Zarządu Spółki BWiO
S.A. na podstawie Zgłoszenia wycieczki, wystawionego przez przedstawiciela
instytucji wyrażającej chęć zwiedzania - załącznik nr 1*.

7.

Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun grupy zgłasza się z aktualną listą
uczestników - załącznik nr 3*, oświadczeniem o odpowiedzialności - załącznik nr 2*
oraz ze zgodami rodziców/opiekunów prawnych - załącznik nr 4*.

8.

Opiekunowie grupy zwiedzającej ponoszą pełną odpowiedzialność za swoich
podopiecznych.

9.

Przed rozpoczęciem zwiedzania oprowadzający zapozna uczestników wycieczki z
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie
zwiedzanego obiektu.

10.

Trasa zwiedzania ustalana jest przez osobę oprowadzającą w uzgodnieniu z osobą
odpowiedzialną za grupę.

11.

Na całym terenie Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni i Sieniawce oraz Gminnej
Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych obowiązuje zakaz palenia.

12.

Naruszenie przez kogokolwiek ze zwiedzających, w tym opiekuna, postanowień
zawartych w regulaminie zwiedzania, upoważnia oprowadzającego do
natychmiastowego przerwania i zakończenia zwiedzania.

*druki do pobrania na stronie www.bwio.pl – obsługa klienta – druki do pobrania

13.

Charakterystyka zwiedzanych obiektów:
Na terenie obiektów gospodarki ściekowej znajdują się:









urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
urządzenia podczas pracy wytwarzające hałas,
głębokie zbiorniki zabezpieczone barierkami ochronnymi,
kanały przykryte kratami i zabezpieczone barierkami ochronnymi,
ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
pomieszczenia technologiczne zabezpieczone aparaturą kontrolno – pomiarową.

Oczyszczalnie Ścieków oraz Gminna Stacja Przeróbki Osadów Ściekowych są
obiektami, w których występują zagrożenia takie jak:
 upadek na tym samym poziomie (potknięcie się, poślizgnięcie itp.) – źródłem tego
zagrożenia są śliskie powierzchnie wokół urządzeń spowodowane technologią lub
warunkami atmosferycznymi,
 Upadek na inny poziom (potknięcie się, poślizgnięcie itp.) – źródłem tego zagrożenia
są śliskie powierzchnie wokół urządzeń spowodowane technologią lub warunkami
atmosferycznymi przy poruszaniu się po różnych poziomach,
 Skaleczenia o ostre, wystające elementy (ostre krawędzie, szorstkie powierzchnie) –
źródłem tego zagrożenia mogą być krawędzie maszyn, urządzeń oraz szorstkie
powierzchnie,
 Czynnik fizyczny: hałas: źródłem tego zagrożenia jest hałas pochodzących z
pracujących urządzeń,
 kontakt z czynnikiem biologicznym: wirusy, bakterie, grzyby- źródłem zagrożenia są
drobnoustroje chorobotwórcze występujące w ściekach i osadach.
14.

W związku z charakterystyczną specyfiką obiektów należy zastosować się
bezwzględnie do poniższych zaleceń:

 po wejściu na obiekt nie wolno samowolnie oddalać się od grupy i osoby
oprowadzającej, co jest jednoznaczne z przebywaniem w miejscach niedozwolonych
 należy stosować się do uwag i poleceń osoby oprowadzającej,
 zachować szczególną ostrożność w trakcie poruszania się po obiekcie i wewnątrz
pomieszczeń,
 zwiedzanie bez zbędnych przedmiotów,
 zakaz dotykania urządzeń technologicznych, maszyn, narzędzi itp.
 biegania bądź poruszania się chaotycznie na trasie zwiedzania,
 zakaz spożywania jakichkolwiek pokarmów i napoi,
 zakaz palenia papierosów,
 po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do umycia rąk
mydłem, a następnie środkiem do dezynfekcji i wytarciem w jednorazowe ręczniki.

UWAGA !!!
W przypadku skaleczenia się lub zadrapania, należy niezwłocznie zgłosić to
oprowadzającej osobie w celu udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykaz załączników:
Załącznik Nr 1 – Zgłoszenie wycieczki
Załącznik Nr 2 – oświadczenie o odpowiedzialności
Załącznik Nr 3 – lista uczestników
Załącznik Nr 4 – zgoda rodziców/ opiekunów prawnych

Załącznik Nr 1 Regulaminu

Telefon: 75 77-32-061
Tel./Fax.75 77-32-665
Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A.
Ul. II Armii Wojska Polskiego 20
59-920 Bogatynia

internet: www.bwio.pl
e-mail:
sekretariat@bwio.pl

ZGŁOSZENIE WYCIECZKI
Zgłaszający:………………………………….………….……………………………….……..

Adres:………………………………………………………………………………………...…

Osoba do kontaktu:…………………………….………..………….tel. ……………………..
Zgłaszamy chęć zwiedzenia obiektów należących do BWiO S.A. przez grupę…………….
(ILOŚĆ)

osób, pod kierunkiem…………………………………………………………………………..
(IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA/OPIEKUNÓW GRUPY)

Proponowany termin zwiedzania …………………………………………………………….
(DATA)

……………………………………………..
(PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO)

ZGŁOSZENIE PRZYJĘTO
DNIA:

Załącznik Nr 2 Regulaminu

Oświadczenie o odpowiedzialności

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za powierzoną mi grupę zwiedzającą
obiekty Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. ul. II. AWP 20, 59-920 Bogatynia, w
zakresie poruszania się po terenie Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni, Oczyszczalni Ścieków
w Sieniawce oraz Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych po wyznaczonych trasach,
za pracownikiem wyznaczonym do oprowadzania wycieczki oraz zobowiązuję się do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów. Jednocześnie
oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w
Bogatyni i Sieniawce oraz Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni.
Poinformowałam/łem rodziców/opiekunów prawnych zgłoszonych uczestników grupy o
zapisach Regulaminu, a w szczególności o zagrożeniach występujących na terenie obiektów.
Oświadczam, że posiadam zgodę na zwiedzanie od rodziców/opiekunów prawnych
zgłoszonych uczestników grupy.

1. ………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę

2. ………………………………………………………………..
Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę

…………………………

……………………………………

Data

Podpis

…………………………

……………………………………

Data

Podpis

Załącznik Nr 3 Regulaminu

Lista uczestników
IMIĘ I NAZWISKO
LP

OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA GRUPĘ

1
2

IMIĘ I NAZWISKO
LP.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UCZESTNIKÓW

Załącznik Nr 4 Regulaminu

Bogatynia, ……………….

W związku z organizowaną wycieczką w dniu ………………….…. na

obiekty

gospodarki ściekowej:

1. Oczyszczalni Ścieków/Pomieszczenia sterowni
w Bogatyni*,
2. Oczyszczalni Ścieków w Sieniawce,
3. Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych.
*Zaznaczyć „X” miejsce wycieczki

Należy zapoznać się z Regulaminem zwiedzania . Przy wyrażeniu zgody prosimy o
podpisanie niniejszego oświadczenia.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W związku z powyższą informacją oświadczam, że zostałem zapoznany przez osobę
odpowiedzialną za grupę z Regulaminem zwiedzania Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni i
Sieniawce oraz Gminnej Stacji Przeróbki Osadów Ściekowych w Bogatyni.
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wycieczce oraz umieszczenie jego
wizerunku na oficjalnej stronie internetowej Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A.
(www.bwio.pl) oraz biuletynie Bogatyńskim.

……………………….
podpis rodzica/opiekuna prawnego

*niepotrzebne skreślić

