
Regulamin zwiedzania 

Brzeskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzegu  

przez grupy zorganizowane 

 

1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad przyjmowania wycieczek 

zwiedzających BPEC Sp. z o.o. w Brzegu w zakresie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących na terenie Przedsiębiorstwa oraz zakresu odpowiedzialności za 

uczestników wycieczki. 

 

2. Zwiedzanie Przedsiębiorstwa odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych.  

 

3. Maksymalna liczba uczestników zwiedzających Przedsiębiorstwo wynosi 20 osób i 

trzech nadzorujących opiekunów.  

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

zwiedzają zakład w ustalonej kolejności.  

5. Niniejszy regulamin zwiedzania jest dostępny na stronie internetowej 

Przedsiębiorstwa – www.bpec.pl. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa 

 

6. Oprowadzającym wycieczkę jest upoważniony przez Prezesa Zarządu pracownik 

BPEC Sp. z o.o. 

 

7. Przed rozpoczęciem zwiedzania przedstawiciel BPEC Sp. z o.o. informuje 

zwiedzających o zagrożeniach dla zdrowia występujących na terenie 

Przedsiębiorstwa. 

 

8. Za bezpieczeństwo, zachowanie uczestników, przestrzeganie obowiązujących 

przepisów regulaminu wśród osób zwiedzających pełną odpowiedzialność ponosi 

Opiekun grupy. 

 

9. Uczestnicy wycieczek muszą stosować się do Ogólnych Zasad BHP i P-poż 

obowiązujących na terenie Przedsiębiorstwa, a w szczególności przestrzegać 

poniższych zasad: 

 

1) nie wolno dotykać żadnych maszyn i urządzeń,  

2) nie wolno spożywać posiłków ani pić napoi podczas zwiedzania,  

3) zabrania się zwiedzającym samowolnego oddalania się od grupy,  

4) w przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, fakt ten musi być 

natychmiast zgłoszony do przedstawiciela Przedsiębiorstwa. 

5) nie wolno wchodzić na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu. 

 

  5. Od zwiedzających wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności zakrytego 

płaskiego obuwia z twardą podeszwą. 

 



6. Opiekun jest zobowiązany do przedstawienia i sprawdzenia listy obecności 

uczestników przed i po zakończeniu wycieczki.  

 

7. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby oprowadzającej.  

 

8. Należy poruszać się w zwartej grupie tylko po ciągach komunikacyjnych 

wskazanych przez oprowadzającego. 

 

9. Nieprzestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu może doprowadzić do 

natychmiastowego zakończenia wycieczki.  

 

10.Przed zwiedzaniem Zakładu, opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest do 

zapoznania z Regulaminem zwiedzania wszystkich uczestników wycieczki. 

 

 


