REGULAMIN ZWIEDZANIA FABRYKI SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH
VOLKSWAGEN POZNAŃ
ZAKŁAD NR 2 (Września – Białężyce 100)
Zwiedzanie zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań w Antoninku jest organizowane
przez Dział Komunikacji i Compliance P/7
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Organizatorem zwiedzania fabryki we Wrześni jest Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Warszawska 349.
Wszystkie informacje dotyczące zwiedzania zakładu znajdują się na stronie internetowej www.volkswagen-poznan.pl
Ustalenie terminu zwiedzania odbywa się tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.volkswagenpoznan.pl/zwiedzanie-zakładu
Zwiedzanie odbywa się tylko w z góry wyznaczonych terminach i jest bezpłatne dla uczestników.
Zwiedzanie trwa około 1,5 godziny. Rozpoczyna się prezentacją w budynku SPINE, po którym to uczestnicy zwiedzą obszar
Budowy Karoserii oraz Dział Montażu.
Grupa może liczyć minimum 10 osób, zaś maksymalnie 30 osób (wliczając w to również opiekunów)
Przed wejściem na zakład niezbędne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za grupę zwiedzającą (Podczas wycieczki obecna
musi być osoba zgłaszająca grupę)
Grupa pełnoletnia – 1 opiekun
Grupa niepełnoletnia (do 15 osób) – 1 opiekun
Grupa niepełnoletnia (16-30 osób) – 2 opiekunów.
Podczas zwiedzania bezwzględnie obowiązują poniższe zasady bezpieczeństwa:
•
Osoby wchodzące na teren zakładu muszą mieć ukończony 15 rok życia.
•
Zwiedzanie Zakładu może odbywać się tylko w obecności osoby oprowadzającej – obowiązuje bezwzględny zakaz
samowolnego poruszania się po terenie Zakładu
•
Osoby niepełnoletnie wchodzą na teren zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej odpowiedzialnej
za bezpieczeństwo i zachowanie podopiecznych.
•
W hali działu Budowy Karoserii obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia okularów ochronnych (okulary te zapewnia
bezpłatnie Organizator).
•
Podczas zwiedzania uczestnicy wycieczki zobowiązani są do noszenia kamizelki odblaskowej zapewnionej przez
Organizatora.
•
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia ubrania spowodowane iskrami odpryskowymi.
•
Podczas zwiedzania Zakładu VWP obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
•
Na terenie VWP istnieje wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wózków widłowych oraz innych pojazdów
uczestniczących w procesie produkcji. Każdy taki pojazd jest uprzywilejowany, a uczestnicy wycieczki są zobowiązani
do ustąpienia mu pierwszeństwa, oraz do niezakłócania procesu produkcji.
Na terenie fabryki VWP obowiązuje kategoryczny zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku, w szczególności zakaz wnoszenia i
używania na terenie fabryki:
•
aparatów fotograficznych,
•
dyktafonów,
•
telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym,
•
kamer video.
Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do przerwania zwiedzania Zakładu, w przypadku łamania zasad bezpieczeństwa lub
nieprzestrzegania zasad regulaminu, a także ma prawo do odmowy udziału w oprowadzeniu po Zakładzie osób, w stosunku do
których istnieje podejrzenie, pozostawania pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.
Podczas zwiedzania organizatorzy nie zapewniają napojów i posiłków.
Volkswagen Poznań nie ponosi odpowiedzialności za:
•
pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie Zakładu,
•
szkody poniesione przez zwiedzających w skutek nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i powszechnie
obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Organizator może odrzucić zgłoszenie, które jest sprzeczne z regulaminem lub wiąże się z korzyścią finansową dla osoby
reprezentującą grupę zwiedzającą. Volkswagen Poznań nie pobiera opłat za zwiedzanie fabryki.
W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, za które zwiedzającym nie przysługuje
żadna rekompensata.
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