Regulamin zwiedzania zakładu produkcyjnego
Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. (BMP)
1.

Nie później niż tydzień przed planowanym terminem zwiedzania zakładu produkcyjnego BMP („Zakład”) osoba
organizująca wycieczkę: (a) kontaktuje się z osobą koordynującą proces zwiedzania Zakładu – kontakt
zamieszczony na stronie internetowej niveapolska.pl i zgłasza zamiar zwiedzania fabryki, (b) przesyła e-mailem na
podany adres osoby odpowiedzialnej za proces zwiedzania BMP formularz zgłoszeniowy (wzór formularza
zgłoszeniowego umieszczony jest na stronie internetowej niveapolska.pl), zamieszczając w tytule wiadomości hasło
„Zwiedzanie Zakładu”). Formularz zgłoszeniowy jest potwierdzeniem udziału w zwiedzaniu Zakładu.

2.

Za zwiedzanie Zakładu BMP nie pobiera się opłat.

3.

Grupa zwiedzająca Zakład nie może liczyć mniej niż 10 osób i więcej niż 30 osób.

4.

Zwiedzanie Zakładu przewidziane jest wyłącznie dla grup zorganizowanych, z zastrzeżeniem, że BMP nie dopuszcza
organizowania zwiedzania Zakładu w ramach imprez komercyjnych (np. za pośrednictwem biur podróży).

5.

W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać opiekunów grupy zwiedzającej, przy czym:
 jeżeli grupa składa się z osób niepełnoletnich lub pełnoletnich do 15 osób – wyznacza się jednego opiekuna,
 jeżeli grupa składa się z osób niepełnoletnich (16 - 30 osób) – wyznacza się dwóch opiekunów.

6.

Opiekun wycieczki odpowiada za stan osobowy zgodnie z dostarczoną wcześniej listą grupy (Formularz
zgłoszeniowy), zapoznanie się z Regulaminem i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w BMP, a także za zachowanie
uczestników wycieczki.

7.

Opiekun ma obowiązek zgłoszenia Ochronie posiadanie przez siebie jak i również przez uczestników wycieczki
kosmetyków produkowanych przez koncern Beiersdorf przed wejściem na teren Zakładu.

8.

W zwiedzaniu Zakładu mogą brać udział wyłącznie osoby, które ukończyły 17 lat. Uczestnicy wycieczki mogą zostać
poproszeni o okazanie dowodu tożsamości.

9.

Na teren Zakładu nie zostaną wpuszczone osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających.

10. Na teren Zakładu zabrania się wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów oraz chemikaliów.
11. Zwiedzający Zakład mają obowiązek zdjęcia biżuterii, tj. obrączek, kolczyków (w tym widoczny piercing), łańcuszków,
bransoletek, zegarków, pierścionków, itp. przed wejściem do stref produkcyjnych.
W przypadku zdejmowania biżuterii na miejscu, firma nie będzie ponosić za nie odpowiedzialności. Do stref
produkcyjnych nie należy również wnosić telefonów komórkowych, torebek, plecaków i odzieży wierzchniej.
12. W trakcie zwiedzania Zakładu należy stosować się do postanowień Regulaminu i ogólnych zasad bezpieczeństwa w
BMP oraz zaleceń pracownika BMP. Należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na wzmożony ruch
samochodów ciężarowych, wózków widłowych i innych pojazdów na terenie BMP oraz poruszać się zgodnie z
kodeksem ruchu drogowego. W razie alarmu przeciwpożarowego należy stosować się do instrukcji
wydawanych przez pracownika BMP. Należy zachować ostrożność podczas poruszania się między maszynami, ze
względu na otwarte części ruchome.
13. Wejście do stref produkcyjnych może odbywać się tylko przez śluzy, w których należy zachować podstawowe
czynności higieniczne – mycie i dezynfekcję rąk (każdorazowo przed wejściem), nałożenie jednorazowej odzieży
ochronnej, czepka, okularów oraz ochraniaczy na buty (zostaną udostępnione na miejscu przez BMP). W przypadku
pomalowanych paznokci należy założyć jednorazowe rękawiczki ochronne.
14. Na terenie BMP, a w szczególności w trakcie zwiedzania Zakładu, zabrania się korzystania z:
 aparatów fotograficznych,
 dyktafonów,
 telefonów komórkowych,
 kamer video,
 innych sprzętów elektronicznych.
15. Podczas zwiedzania Zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania posiłków oraz napojów (w tym
również alkoholowych).
16. Podczas zwiedzania obowiązuje przestrzeganie zasad kultury osobistej, trzymanie się w zwartej, zdyscyplinowanej
grupie oraz nie dopuszczanie się hałasowania i zakłócania porządku panującego na terenie firmy.
17. Nie stosowanie się do obowiązujących zasad podczas zwiedzania, skutkuje wykluczeniem osoby z dalszego
zwiedzania Zakładu.
18. Wszelkie informacje uzyskane podczas wizyty są poufne.
19. BMP nie ponosi odpowiedzialności za:
 wszelkie przedmioty pozostawione przez zwiedzających na terenie BMP (w tym również za przedmioty
wartościowe),



szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nieprzestrzegania Regulaminu
i ogólnych zasad bezpieczeństwa w BMP.

