Zasady udziału
w Dniu otwartych drzwi Mondi Świecie S.A.
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„Dzień otwartych drzwi Mondi Świecie S.A.” jest imprezą otwartą dla mieszkańców Świecia i okolic,
organizowaną w dniu 31 sierpnia 2019 w godzinach 12.00-18.00 na terenie zakładu.
Zainteresowane, wzięciem udziału w tym wydarzeniu, osoby od 12.00 zapraszamy do biurowca Mondi
Świecie S.A.
Organizator Mondi Świecie S.A. informuje, iż przebieg wydarzenia (w tym jego uczestnicy) może zostać
utrwalony w formie zdjęć i nagrań. Ewentualne wykorzystanie przez organizatora wizerunku w zakresie
przewidzianym w art. 81 ust. 2 punkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga
zezwolenia.
Na terenie Mondi Świecie S.A. przygotowane są różnego rodzaju atrakcje, w tym między innymi
wycieczka na maszynę papierniczą 7, do Mondi Bags oraz Mondi Corrugated. Zapisy na ww. wycieczki
będą odbywać się bezpośrednio w tym dniu w biurowcu Mondi Świecie S.A. na stoisku TECHNOLOGIA.
Zgłoszenia osób chętnych do zwiedzania danego wydziału (MP7, Mondi Bags i/lub Mondi Corrugated)
powinny zawierać imię i nazwisko, pesel oraz wiek w przypadku osób niepełnoletnich. Rodzic lub
opiekun dziecka podpisuje w tym celu stosowne oświadczenie. W przypadku nie podania numeru pesel,
nie ma możliwości wejścia na teren zakładu.
Minimalny wiek dzieci – ukończone 6 lat.
Zwiedzanie należy organizować w grupach liczących maksymalnie do 24 osób, z przewodnikami
wyznaczonymi przez kierowników danego obszaru.
Zwiedzanie poprzedzone jest szkoleniem BHP zorganizowanym na stoisku BEZPIECZEŃSTWO.
Przewodnicy w poszczególnych obszarach powinni przejść przeszkolenie przez Dział BHP.
Zwiedzających obowiązuje posiadanie obuwia na płaskiej podeszwie z zabudowaną piętą np. obuwie
sportowe typu adidas. Dopuszcza się używanie przez zwiedzających prywatnego obuwia na płaskiej
podeszwie, w przypadku gdy pobyt w wydziale ogranicza się do wyznaczonej drogi komunikacyjnej lub
pobytu w części biurowej.
Dla każdej osoby w wieku od 6 do 16 lat wymagany jest jeden dorosły opiekun.
Opiekun dziecka do 10 lat powinien, podczas pobytu w obiekcie produkcyjnym, trzymać je za rękę.
Przewodnik zobowiązany jest udzielić Instruktażu wszystkim osobom w zakresie zagrożeń i zasad BHP
obowiązujących w obszarze który będzie zwiedzany, przed wejściem do niego.
Przewodnik jest zobowiązany dopilnować, aby przed wejściem do strefy występowania hałasu wszyscy
zastosowali zatyczki do uszu, które zapewniają organizatorzy.
W obiekcie produkcyjnym obowiązuje przejście wyłącznie wyznaczonymi trasami, uzgodnionymi z
Działem BHP.
Przewodnik jest zobowiązany dopilnować, żeby zwiedzający nie biegali, nie oddalali się samodzielne od
grupy i nie wchodzili do obiektów nie objętych zwiedzaniem.
Podczas zwiedzania obiektów produkcyjnych obowiązuje zakaz korzystania przez zwiedzających z
telefonów komórkowych, tabletów, aparatów fotograficznych i kamer.
W przypadku odległych wydziałów organizator zobowiązany jest zapewnić autobus/mikrobus do
przewiezienia osób sprzed bramy.
Zasady niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 31.08.2019.
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