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Regulamin
zwiedzania zakładu Solaris Bus & Coach S.A.
w Bolechowie‐Osiedlu
w ramach wydarzenia
„Marki nocą” w dniu 14.05.2015

Regulamin określa zasady zwiedzania i przebywanie na terenie Zakładu Solaris Bus & Coach S.A.
z siedzibą w Bolechowie – Osiedlu (Solaris) w ramach wydarzenia organizowanego przez Urząd
Miasta Poznania.

1. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie według wyznaczonej i oznakowanej trasy, w obecności osoby
oprowadzającej – Pracownika Solaris.
2. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom Pracowników Solaris,
a także instrukcji i zaleceń, w tym do treści znaków graficznych i informacji tekstowych
dotyczących przebywania w określonych strefach Zakładu Solaris, umieszczonych na terenie
Zakładu Solaris i skierowanych do przebywających na terenie Zakładu Solaris osób.
4. W zwiedzaniu uczestniczyć mogą wyłącznie osoby pełnoletnie, które zarejestrowały się
internetowym systemie rejestracyjnym utworzonym i prowadzonym przez Urząd Miasta Poznania
pod adresem www.marki.poznan.pl. Uczestnicy wycieczki mogą zostać poproszeni o okazanie
dowodu tożsamości.
5. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w określonych przez Solaris grupach i w towarzystwie
pracownika Solaris.
6. Uczestnikom zwiedzania nie wolno oddalać się od grupy.
7. Uczestnicy zobowiązani są stosować się bezwzględnie do poleceń Pracownika Solaris.
8. Robienie zdjęć i filmowanie jest zabronione.
9. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzenia po Zakładzie Solaris osób,
w stosunku, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków

odurzających. Pracownicy Solaris mogą odmówić wstępu do Zakładu Solaris lub poprosić osoby
obecne na terenie Zakładu Solaris o jego opuszczenie w przypadku naruszenia któregokolwiek
z postanowień Regulaminu, innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Zakładu Solaris,
przepisów prawa, a także w każdej innej uzasadnionej sytuacji, zwłaszcza ze względu na potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku.
10. W czasie zwiedzania zabrania się:
a) spożywania alkoholu i substancji odurzających lub używek,
b) konsumpcji jakiegokolwiek pożywienia,
c) wnoszenia na teren firmy broni, materiałów wybuchowych i łatwopalnych, substancji
niebezpiecznych, substancji radioaktywnych, zwierząt,
d) używania otwartego ognia,
e) palenia tytoniu oraz e-papierosów,
f)

niszczenia urządzeń i wyposażenia,

g) śmiecenia i hałasowania,
h) prowadzenia jakiejkolwiek działalności handlowej,
i)

odłączania się od grupy zwiedzającej.

11. Na terenie Zakładu Solaris obowiązuje kategoryczny zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku,
w szczególności zakaz wnoszenia na teren Zakładu:
a) aparatów fotograficznych,
b) dyktafonów,
c) telefonów komórkowych,
d) kamer video,
e) innych sprzętów elektronicznych.
12. Zabrania się:
a. wynoszenia elementów wyposażenia Zakładu Solaris poza jego teren,
b. przenoszenia elementów wyposażenia Zakładu Solaris poza przeznaczone dla nich
miejsca,

c.

niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Zakładu Solaris.

13. W trakcie zwiedzania Zakładu Solaris należy stosować się do postanowień Regulaminu i ogólnych
zasad bezpieczeństwa w Solaris oraz zaleceń Pracownika Solaris. Na terenie Zakładu Solaris
istnieje wzmożony ruch samochodów 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.
Należy zachować ostrożność podczas poruszania się między maszynami, ze względu na otwarte
części ruchome.
14. Solaris nie ponosi odpowiedzialności za:
a) pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie Zakładu Solaris.
b) szkody poniesione przez zwiedzających w szczególności na skutek nie przestrzegania
niniejszego regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.
15. Za zwiedzanie Zakładu Solaris nie pobiera się opłat.

