REGULAMIN
Postanowienia ogólne
1. Regulamin zwiedzania PPK Astra Sp. z o.o. określa zasady zwiedzania obiektu.
2. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem wyznaczonym przez PPK Astra. Odłączenie się od grupy i
samowolne zwiedzanie jest surowo zabronione.
Rezerwacja
1. Zwiedzanie PPK Astra jest bezpłatne.
2. Rezerwacja możliwa jest pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
3. Rezerwacja i ustalenie godziny wejścia odbywa się on-line.
4. Warunkiem niezbędnym do zwiedzania jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i otrzymanie
potwierdzenia rezerwacji.
Ogólne zasady zwiedzania
1. Zwiedzanie PPK Astra możliwe jest po okazaniu dokumentu rezerwacji.
2. Osoby, niepełnoletnie mogą zwiedzać PPK Astra tylko pod opieką opiekunów posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, w tym
odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę i za szkody przez nie wyrządzone.
3. Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 15 roku życia nie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu.
4. Podczas zwiedzania obowiązuje całkowity zakaz robienia zdjęć, filmowania i rejestracji dźwięku.
5. Fotografowanie, robienie zdjęć, nagrywanie możliwe jest wyłącznie przez przedstawicieli mediów, po
wcześniejszej rejestracji w biurze Urzędu Miasta Poznań oraz w siedzibie PPK Astra, przed
rozpoczęciem zwiedzania. Pozyskane materiały przed publikacją podlegają bezwzględnej autoryzacji.
6. Do PPK Astra nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt, bagaży. Plecaki, torby, walizki, torebki i
wierzchnią odzież należy pozostawić w samochodzie lub oddać do przechowania przy wejściu do
budynku.
7. PPK Astra nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
8. Czas oraz przebieg zwiedzania zostały określone w „Programie zwiedzania”. Program dostępny jest na
stronie internetowej www.marki.poznan.pl
9. Przewodnik i osoby mu pomagające mają prawo do zmian w programie, prawo do wykluczenia
uczestników oraz do wszystkich możliwych działań podyktowanych bezpieczeństwem grupy lub lepszą
organizacją.
10. Stan zdrowia zwiedzającego nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego
wytwarzanych produktów a tajemnice technologiczne i wiedza nabyta w trakcie wizyty jest własnością
PPK Astra.
Zasady bezpieczeństwa
1. Podczas zwiedzania należy założyć odzież ochronną, którą zabezpiecza PPK Astra.
2. Na terenie PPK Astra istnieje ruch samochodów dostawczych, ciężarowych, wózków widłowych oraz
innych pojazdów uczestniczących w procesie produkcji. Każdy taki pojazd jest uprzywilejowany.
Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa oraz do niezakłócania procesu
produkcji.
3. Na terenie PPK Astra obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania
papierosów elektronicznych.
4. Zabrania się wstępu na teren PPK Astra osobom nietrzeźwym, pozostających pod wpływem środków
odurzających lub zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca zwiedzanie
innym uczestnikom lub narusza przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
5. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników, osób z obsługi i służb technicznych
kierujących ruchem.
Postanowienia końcowe
1. PPK Astra zastrzega sobie prawo usunięcia z obiektu zwiedzających naruszających porządek lub
świadomie i w sposób rażący łamiących zasady niniejszego regulaminu.
2. PPK Astra nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające ze stanu zdrowia lub umyślnego
działania zwiedzającego.
3. PPK Astra nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie
przestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.
4. Uczestnik odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego w czasie trwania wycieczki.
5. Rezerwacja wejścia oznacza akceptację niniejszego regulaminu

