REGULAMIN ZWIEDZANIA
Zakładu Uzdatniania Wody „Rudawa”
w ramach gry miejskiej „Zanim woda stanie się legendą”
organizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”
1. Należący do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji S.A. Zakład Uzdatniania
Wody „Rudawa”, mieszczący się przy ulicy
Filtrowej 1 w Krakowie, zwany dalej
obiektem, zostanie udostępniony dla
indywidualnie zwiedzających na
warunkach określonych w niniejszym
regulaminie.
2. Przez zwiedzających rozumie się osoby
pełnoletnie, które dokonały
wcześniejszego zgłoszenia zgodnie
z punktem 5 niniejszego regulaminu.
3. Osoby niepełnoletnie zwiedzają obiekty
pod opieką i nadzorem opiekunów. Dolna
granica wieku wynosi 11 lat.
4. Zwiedzanie obiektu odbywa się
w wyznaczonym przez MPWiK S.A.
terminie tj. 23 sierpnia w godzinach od
10:00-12:00
5. Osoby zainteresowane zwiedzaniem
dokonują wcześniejszego zgłoszenia
na adres mailowy: krakow@woda.edu.pl
lub telefonicznie: 519 326 989. Zgłoszenie
musi zawierać imię, nazwisko, wiek,
numer dowodu osobistego oraz numer
telefonu zwiedzającego. Osoby nieletnie
są zgłaszane przez opiekunów. Mailowe
potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez
Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”.
jest równoznaczne z wpisaniem na listę
zwiedzających. Liczba miejsc jest
ograniczona.
6. Trasa zwiedzania ustalana jest przez
osobę oprowadzającą.
7. Fotografowanie podczas zwiedzania
jest możliwe jedynie za zgodą
oprowadzającego.
8. Na teren obiektów zabrania się
wnoszenia niebezpiecznych substancji

i przedmiotów, wprowadzania zwierząt,
a podczas zwiedzania zabronione jest
palenie papierosów, dotykanie urządzeń
technologicznych, przebywanie w
miejscach niedozwolonych, samowolne
oddalanie się od grupy, spożywanie
pokarmów i picie płynów, śmiecenie.
9. Naruszenie przez kogokolwiek ze
zwiedzających lub osób niepełnoletnich
postanowień zawartych w regulaminie
zwiedzania, upoważnia oprowadzającego
do żądania opuszczenia terenu obiektu.
10. Orientacyjny czas zwiedzania to
2 godziny.
11. MPWiK ani ODE „Źródła” nie
gwarantują dojazdu do Stacji Uzdatniania
Wody „Rudawa”
12. Zwiedzanie obiektu jest bezpłatne.
13. Zwiedzający jest zobowiązany,
do pokazania dokumentu tożsamości
ze zdjęciem, pracownikowi ochrony Stacji
Uzdatniania Wody „Rudawa”.
14. Zwiedzający odpowiadają za wszelkie
szkody powstałe w wyniku
niezastosowania się do zaleceń
oprowadzających.
15. Przesłanie zgłoszenia do udziału
w zwiedzaniu oznacza akceptację
niniejszego regulaminu.
16. Zbiórka zwiedzających nastąpi
10 minut przed wyznaczoną godziną (tj.
10:00), przy bramie wejściowej
do Stacji Uzdatniania Wody „Rudawa”,
Kraków ul. Filtrowa 1.
Osoba odpowiedzialna za przyjmowanie
zgłoszeń: Anna Chomczyńska
krakow@woda.edu.pl
519 326 986

