REGULAMIN ZWIEDZANIA
Elektrociepłowni Łąkowa oraz linii do produkcji peletu
w ramach zajęć edukacyjnych „Lekcja o cieple”
I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad zwiedzania Elektrociepłowni Łąkowa należącej
do spółki OPEC-INEKO oraz linii technologicznej do produkcji peletu należącej do spółki
OPEC-BIO w Grudziądzu.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a. OPEC-INEKO Sp z o.o. – spółka zajmująca się produkcją ciepła i energii
elektrycznej,
b. OPEC-BIO Sp. z o.o. – spółka zajmującą się produkcją peletu,
c. OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. – spółka zajmująca się przesyłaniem i dystrybucją
ciepła,
d. Organizator - Dział Marketingu OPEC-SYSTEM zajmujący się organizacją
zwiedzania, zlokalizowany przy ul. Budowlanych 7 w Grudziądzu (biurowiec OPEC
GRUDZIĄDZ, II piętro pok. 2.11),
e. Przewodnik – pracownicy spółek OPEC-INEKO lub OPEC-BIO, wyznaczeni przez
Prezesów powyższych spółek do oprowadzania Zwiedzających po wyznaczonych
trasach odpowiednio na terenie spółek OPEC-INEKO lub OPEC-BIO.
f. Opiekun – osoba odpowiedzialna za sprawowanie opieki nad Zwiedzającymi,
przebywającymi na terenie spółek OPEC-INEKO i OPEC-BIO w ramach zajęć
edukacyjnych „Lekcja o cieple”.
g. Zwiedzający – dzieci od czwartej klasy szkoły podstawowej, młodzież oraz osoby
pełnoletnie.
3. Spółka OPEC-INEKO umożliwia zwiedzanie Elektrociepłowni Łąkowa. Spółka OPEC-BIO
umożliwia zwiedzanie linii technologicznej do produkcji peletu.
4. Zwiedzanie Elektrociepłowni Łąkowa oraz linii technologicznej do produkcji peletu
w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych pt. „Lekcja o cieple” jest bezpłatne.
II. Zasady organizacji wycieczki
1. Ustalenie terminu zwiedzania odbywa się drogą telefoniczną lub mailową nie później niż na
14 dni przed planowanym terminem zwiedzania. W tym celu należy skontaktować się
z Działem Marketingu pod nr tel. 56 45 06 134 (od poniedziałku do piątku w godz.
od 7:00 do 15:00) lub pod adresem mailowym: marketing@opec.grudziadz.pl
2. Warunkiem niezbędnym wejścia na teren spółek OPEC-INEKO oraz OPEC-BIO jest
wypełnienie przez Opiekuna/-ów formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 poprzez:
a. wskazanie z imienia i nazwiska Zwiedzających oraz Opiekuna/-ów grupy
zwiedzającej z zastrzeżeniem pkt.3 i 4,
b. pisemne potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem:
− Opiekuna/-ów osób nieletnich,
− pełnoletnich uczestników zwiedzania,
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i dostarczenie formularza zgłoszeniowego mailem na adres marketing@opec.grudziadz.pl
lub osobiście do Organizatora nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem
zwiedzania.
3. Maksymalna liczba Zwiedzających w jednej grupie wynosi 15 osób.
4. W zależności od wieku Zwiedzających minimalna ilość Opiekunów w jednej grupie
wynosi:
a. dwóch Opiekunów w przypadku dzieci i młodzieży szkół podstawowych, szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
b. jeden Opiekun w przypadku uczestników powyżej 18 roku życia.
5. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin zwiedzania są dostępne na stronie internetowej
spółek Grupy OPEC www.opec.grudziadz.pl (ikona „Do pobrania” znajdująca się w dolnej
części strony).
III. Zasady zwiedzania
1. Na teren spółek OPEC-INEKO i OPEC-BIO mogą wejść wyłącznie grupy zorganizowane
po uprzednim zapoznaniu się Zwiedzających z niniejszym Regulaminem zwiedzania.
2. Przed rozpoczęciem zwiedzania Przewodnik przypomina Zwiedzającym o zagrożeniach
występujących na zwiedzanym terenie: Elektrociepłowni Łąkowa oraz linii do produkcji
peletu.
3. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie w grupach zorganizowanych po wyznaczonej trasie, którą
przedstawia Załącznik nr 2, w obecności Przewodnika.
4. Zwiedzanie spółek OPEC odbywa się w godzinach pracy, dlatego też wymaga się od
zwiedzających:
a. zachowania ciszy i kultury,
b. stosowania się do poleceń Przewodnika,
c. zachowania wszelkiej ostrożności,
d. niezakłócania porządku panującego na terenie spółek OPEC-INEKO i OPEC-BIO.
5. Podczas zwiedzania należy trzymać się w zwartej, zdyscyplinowanej grupie.
6. Od zwiedzających wymaga się odpowiedniego stroju, w szczególności:
a. długie okrycie nóg (najlepiej spodnie, leginsy),
b. pełne obuwie na płaskiej, twardej podeszwie (np. typu sportowego),
c. zakrytych ramion.
7. Podczas zwiedzania obowiązuje zakaz spożywania posiłków, napojów oraz wnoszenia
zbędnych przedmiotów i rzeczy. Ponadto Zwiedzającym zabrania się wnoszenia,
spożywania na terenie spółek OPEC alkoholu i napojów alkoholowych, narkotyków
i innych środków odurzających, a także palenia tytoniu. Dodatkowo kategorycznie zabrania
się przebywania na terenie spółek osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu bądź
narkotyków lub innych środków odurzających.
8. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub osłabienia w trakcie pobytu na terenie
spółek OPEC-INKO i OPEC-BIO należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie
Opiekuna/-ów oraz Przewodnika.
9. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku, w szczególności przy
użyciu aparatów fotograficznych, kamer video, dyktafonów, telefonów komórkowych oraz
innych sprzętów elektronicznych, za wyjątkiem sytuacji, w których Przewodnik wyraźnie
zezwoli na korzystanie z ww. urządzeń.
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IV. Zasady bezpieczeństwa
1. Na terenie spółek OPEC-INEKO i OPEC-BIO obowiązuje:
a. stosowanie hełmów ochronnych,
b. przemieszczanie się trasami przeznaczonymi dla pieszych,
c. zakaz przemieszczania się po drogach przeznaczonych dla ruchu pojazdów i sprzętu
z wyłączeniem ustalonego przejścia dla pieszych w kierunku Elektrociepłowni
Łąkowa i linii do produkcji peletu,
d. zakaz zbliżania się na odległość 1 m do pracujących urządzeń i maszyn,
zabezpieczonych barierami zagłębień, kanałów,
e. zakaz dotykania maszyn i urządzeń,
f. zakaz wchodzenia:
− w okolice stref zagrożenia wybuchem,
− w strefy pracy sprzętu i urządzeń,
− na pomosty, podesty, galerie, rampy
g. zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu,
h. zakaz oddalania się od grupy.
2. Na terenie spółki OPEC-INEKO występują poniższe zagrożenia:
a. strefy zagrożenia wybuchem,
b. składowiska materiałów palnych,
c. niebezpieczne urządzenia (przenośniki taśmowe, urządzenia i instalacje pod
ciśnieniem),
d. bocznica kolejowa i składowisko opału,
e. magazyny chemikaliów i paliw,
f. miejsca ruchu elektrycznego,
g. bezpośrednie otoczenie estakady kablowej 15 kV, znajdującej się między budynkiem
Ciepłownia Łąkowa II a turbinownią,
h. miejsca instalacji, rurociągów ciśnieniowych, gdzie może nastąpić uszkodzenie
połączeń kołnierzowych, spawanych, gwintowanych, pęknięcie i wyrzut pary,
i. miejsca wykonywania prac remontowych, budowlanych, montażowych,
j. wnętrza zbiorników, zasobników, kanałów, studni.
3. W pomieszczeniach technologicznych spółki OPEC-INEKO może wystąpić narażenie na
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia: tlenku węgla, pyłów oraz hałasu. Czynniki te
są monitorowane i nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm.
4. Na terenie spółki OPEC-BIO występują poniższe zagrożenia:
a. strefy zagrożenia wybuchem,
b. stanowiska rozdrabniaczy słomy na zewnątrz hali produkcyjnej,
c. składowiska materiałów palnych (stogi ze słomy),
d. przemieszczające się na placu manewrowym ładowarki, ciągniki, pojazdy ciężarowe
transportujące słomę,
e. punkt tankowania oleju napędowego,
f. niebezpieczne urządzenia (przenośniki taśmowe, ślimakowe, urządzenia i instalacje
pod ciśnieniem),
g. miejsca ruchu elektrycznego (rozdzielnia w nastawni),
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h. miejsca instalacji, rurociągów ciśnieniowych, gdzie może nastąpić uszkodzenie
połączeń kołnierzowych, spawanych, gwintowanych, pęknięcie i wyrzut pary,
i. miejsca wykonywania prac remontowych, budowlanych, montażowych,
j. wnętrza zbiorników.
5. W pomieszczeniach technologicznych spółki OPEC-BIO może wystąpić narażenie na
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia: zapylenia oraz hałasu. Czynniki te są
monitorowane i nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm.
6. Zwiedzający mają obowiązek stosowania się do zasad niniejszego Regulaminu oraz
ogólnych, powszechnych zasad bezpieczeństwa.
7. W przypadku rażącego łamania zasad niniejszego Regulaminu Przewodnik ma prawo
przerwać zwiedzanie i zakończyć wycieczkę.

V. Postanowienia końcowe
1. Za bezpieczeństwo i zachowanie Zwiedzających oraz przestrzeganie postanowień
niniejszego Regulaminu przez osoby przebywające na terenie spółek OPEC-INEKO
i OPEC-BIO pełną odpowiedzialność ponosi/-szą Opiekun/-owie grupy.
2. Spółki OPEC nie ponoszą odpowiedzialności za:
a. wszelkie przedmioty pozostawione przez zwiedzających na terenie spółek, w tym
również za przedmioty wartościowe,
b. szkody poniesione przez zwiedzających w wyniku nie przestrzegania zasad
Regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykonywania zdjęć podczas zwiedzania
i umieszczania ich na stronie internetowej spółek Grupy OPEC pod adresem
www.opec.grudziadz.pl.
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