
 

REGULAMIN ZWIEDZANIA FABRYKI SITECH Sp. z o.o. 

 

  
1. Wszystkie wizyty wymagają wcześniejszego zgłoszenia poprzez formularz 

zgłoszeniowy, dostępny na naszej stronie internetowej. W razie pytań prosimy o 

kontakt telefoniczny z Działem Kontakty Zewnętrzne (CSR) z Panią Wiolettą Cichla pod 

nr telefonu: 76 726-72-34 .  

 

2. Ustalenie terminu zwiedzania odbywa się drogą telefoniczną po zapoznaniu się osób 

zainteresowanych z Regulaminem. Po uzgodnieniu terminu należy przesłać podpisaną 

przez opiekuna grupy listę uczestników.  

 

3. Program wycieczki jest przeznaczony osób, które ukończyły 15 rok życia. Ze względów 

bezpieczeństwa osoby poniżej 15 roku życia nie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu 

Fabryki.  

 

4. Grupa może liczyć nie więcej niż 30 osób łącznie z opiekunami. Jedna osoba 

oprowadzająca przypada na 15 osób.  

 

5. Wycieczka trwa od 1 godz. do 1,5 godz.  

 

6. Wycieczka porusza się według określonej trasy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

BHP.  

 

7. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzenia wycieczki osób, 

w stosunku, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków 

odurzających.  

 

8. Osoba oprowadzająca ma prawo do przerwania zwiedzania Fabryki w przypadkach 

rażącego łamania zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania zasad regulaminu. 

 

9.  SITECH Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:  

 

• pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie Fabryki.  

• szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i 

powszechnych zasad bezpieczeństwa. 

 

10. Wymaga się punktualnego przybycia na teren Fabryki. W przypadku opóźnienia 

powyżej 15 minut, wycieczka może zostać odwołana.  

 

11. Wymaga się wyłączenia telefonów komórkowych bądź pozostawienie ich w autokarze.  

 

12. Na terenie Fabryki obowiązuje kategoryczny zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku.  

 



W uzasadnionych przypadkach, opiekun grupy może wystąpić z wnioskiem o 

pozwolenie na fotografowanie/ filmowanie na terenie zakładu firmy SITECH Sp. z o.o. 

podczas wizyty. Wniosek ten, kierowany jest do Kierownika Działu Bezpieczeństwo 

Zakładu i to on wydaje decyzje.  

W razie zaistnienia takiej sytuacji należy poinformować osoby kontaktowe w celu 

otrzymania wniosku.  

 

13. Podczas zwiedzania zakładu obowiązuje zakaz palenia papierosów  

 

14. Na terenie zakładu istnieje wzmożony ruch samochodów, 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.  

15. Opiekun grupy jest zobowiązany do okazania polisy ubezpieczeniowej.  

 

16. SITECH Sp. z o.o. nie pobiera żadnych opłat związanych z organizowanymi wycieczkami.  

 

17. Nie ma możliwości spożywania przez wycieczkę posiłków w zakładowej kantynie.  

 

 

 

 

Polkowice, dnia ………..                                                                      …………………………………………….           (podpis)  

 

 

 

 


