
Regulamin wyjazdu do Łęczycy  
31 sierpnia 2021 r. "Śladami odpadów ... – wycieczka do Łęczycy" 

 

§ 1 

Słowniczek: 

1. Słownik pojęć w rozumieniu niniejszego regulaminu: 

a) Wejściówka na przejazd – przygotowane przez ZUK papierowe uprawnienie  

z określoną nazwą wydarzenia, godziną i miejscem wyjazdu oraz z pieczątką ZUK; 

b) Wydarzenie – wydarzenie składające się z wyjazdu na Instalację Komunalną  

w Łęczycy organizowane w dniu 31.08.2021 r. w ramach edukacji ekologicznej; 

c) IK –Instalacja Komunalna w Łęczycy; 

d) Transport – autobus wynajęty przez ZUK, odjazd z ul. Kazimierza Wielkiego  

w Stargardzie; 

e) Uczestnik – osoba biorąca udział w wydarzeniu; 

f) ZUK – Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie, zapraszający do udziału  

w wydarzeniu; 

g) ZZO – Zakład Zagospodarowania Odpadów Stargard Sp. z o.o. 

 

2. Zasady ogólne. 

a) Wydarzenie organizowane jest w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 9:30. 

b) W jednym wyjeździe do Łęczycy może uczestniczyć do 30 osób. W przypadku większej 

ilości chętnych, Organizator po uzgodnieniu z ZZO i przewoźnikiem podejmie decyzję  

o możliwości uruchomienia dodatkowego kursu o godz. 12:00. 

c) Zapraszającym mieszkańców miasta Stargard do udziału w wydarzeniu jest ZUK. 

d) Wydarzenie przeznaczone jest dla mieszkańców miasta Stargard.  

e) Uprawnionym do wzięcia udziału jest osoba, która posiada wejściówkę na przejazd. 

f) Uczestnik bierze udział w wyjeździe o godzinie określonej na wejściówce na przejazd, 

którą zobowiązany jest okazać pracownikowi ZUK podczas wsiadania do autobusu. 

g) Celem wydarzenia jest osiągnięcie efektu ekologiczno – edukacyjnego polegającego na 

zwiększeniu świadomości mieszkańców w zakresie konieczności ograniczania masy 

odpadów w życiu codziennym oraz przekazywaniu surowców wtórnych do recyklingu. 

h) Wyjazd rozpoczyna się o godzinie odjazdu (miejsc wsiadania – ul. Kazimierza Wielkiego, 

przystanek koło Ratusza), a kończy się z momentem przybycia do miasta Stargard (miejsce 

wysiadkowe); 

i) Za szkody powstałe w trakcie wydarzenia odpowiada sprawca. 

 

§ 2 

Uczestnicy i ich obowiązki. 

1. Uczestnikiem wydarzenia może być osoba pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia,  

pod warunkiem, że będzie z nią jechał drugi uczestnik będący jednocześnie opiekunem  

za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego. 

2. W wycieczce wezmą udział mieszkańcy, którzy okażą się (bezpłatnymi) wejściówkami na 

przejazd, które można będzie otrzymać w Zarządzie Usług Komunalnych w Stargardzie - 

Biuro Obsługi Klienta - pok. 103 w dniach od 24 do 30 sierpnia 2021 r. 

3. Uczestnik decydując się na udział w wydarzeniu powinien wziąć pod uwagę swój stan 

zdrowia oraz możliwości fizyczne, ponieważ udział w wydarzeniu wiąże się  

ze zwiedzaniem IK. Patrz punkt: Zasady zwiedzania IK. 

4. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń w 

trakcie wydarzenia. 

5. Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z transportu: 

a) uczestnicy wchodzą do transportu po okazaniu wejściówki na przejazd pracownikowi ZUK 

i zajmują miejsca siedzące.  

b) w czasie jazdy uczestnicy wycieczki siedzą na wyznaczonych miejscach.  

c) uczestnicy wycieczki zostawiają porządek w autobusie i zabierają swoje rzeczy. 



d) w trakcie jazdy niedopuszczalne jest: 

- spacerowanie po autobusie, czy stwarzanie innych sytuacji zagrożenia. Miejsca siedzące 

są opuszczane wyłącznie po zatrzymaniu autobusu; 

- spożywanie alkoholu i palenie papierosów; 

e)  Po wyjściu z autobusu należy uformować grupę. 

6. Osoby, które przybyły na miejsce odjazdu autobusu, a nie posiadają z różnych powodów 

wejściówki na przejazd (np. przez zapomnienie), zostaną wpuszczone do pojazdu, tylko w 

przypadku, gdy o godzinie odjazdu grupa docelowa będzie mniejsza niż 30 osób. 

 

 

§ 3 

Zasady zwiedzania IK. 

1. Jeżeli w czasie jednej wycieczki będzie ponad 15 osób, wówczas uczestnicy zostaną podzieleni 

na dwie grupy, które równolegle będą oprowadzane po IK. 

2. Po terenie IK oprowadzać będzie pracownik ZZO, który opowie o urządzeniach, instalacjach 

oraz o zagospodarowaniu odpadów oraz o zagrożeniach płynących z niewłaściwego 

przygotowania odpadów do odbioru. 

3. Zwiedzanie IK przebiegać będzie wyłącznie po wyznaczonych przez pracownika ZZO 

ścieżkach.  

4. Podczas zwiedzania IK należy  zachować szczególną ostrożność ze względu na to,  

że instalacja jest miejscem, w którym znajdują się pracujące urządzenia stanowiące zagrożenie 

dla życia i zdrowia. 

5. Zabrania się: 

a) oddalania od grupy, 

b) wchodzenia na urządzenia, taśmociągi, instalacje, 

c) wchodzenia na schody bez zgody pracownika ZZO, 

d) dotykania i wyciągania odpadów lub innych przedmiotów znajdujących  

się na urządzeniach sortowniczych, 

e) spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

f) stwarzania innego zagrożenia, 

6.  Wszelkie nagłe przypadki (np. złe samopoczucie, chęć oddalenia się do autobusu, konieczności 

skorzystania z toalety) muszą być natychmiast zgłoszone oprowadzającemu, w celu 

odprowadzenia osoby zgłaszającej swoją potrzebę. 

7. Na terenie IK obowiązuje zakaz fotografowania bez uzyskania zgody pracownika ZZO. 

 

§ 4 

 

Zasady związane ze stanem epidemii: 

1. W przypadku ograniczeń związanych ze stanem epidemii, należy przestrzegać przepisów 

odrębnych wydanych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (jeśli takie obowiązują 

w dniu realizacji wydarzenia), w tym m.in.: należy zachować dystans społeczny i używać 

środków ochrony indywidualnej, takich jak: maseczki, rękawiczki ochronne. 

3. Jeśli realizacja wydarzenia nie będzie możliwa ze względu na wprowadzone ograniczenia, 

ZUK w uzgodnieniu z ZZO ustali nowy termin. 

4. Uczestnik wydarzenia zapewnia we własnym zakresie odpowiednie środki ochrony 

indywidualnej określone w przepisach odrębnych wydanych w związku ze stanem epidemii 

w kraju. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronach www ZUK: www.zuk-stargard.pl,  

a ponadto przekazano do zapoznania się wszystkim uczestnikom wydarzenia. 

2. Na odstępstwa od wyżej wymienionych punktów regulaminu musi wyrazić zgodę pracownik 

ZUK lub pracownik ZZO (w zakresie zwiedzania IK). 

http://www.zuk-stargard.pl/

