REGULAMIN ZWIEDZANIA TERENOWEJ ŚCIEŻKI
EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DĘBICY
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1. Terenowa Ścieżka Edukacji Ekologicznej zlokalizowana jest na terenie
Oczyszczalni Ścieków w Dębicy, przy ul. Kosynierów Racławickich 35.
2. Ścieżka przeznaczona jest do zwiedzania przez grupy zorganizowane.
3. Dolna granica wieku zwiedzających wynosi 5 lat.
4. Grupy zwiedzających prowadzą ich opiekunowie w ilości: jeden opiekun na
10 osób.
5. Grupy zwiedzających ze względu na wymogi bezpieczeństwa mogą liczyć
maksymalnie do 25 osób.
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Zwiedzanie ścieżki może odbywać się wyłącznie pod opieką i w obecności
wyznaczonego pracownika Wodociągów Dębickich Sp. z o.o – przewodnika.
Grupa oprowadzana jest przez przewodnika po obiektach oczyszczalni
zgodnie z wytyczoną trasą.
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1. Ścieżkę zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do
1330 po uprzedniej rezerwacji telefonicznej pod nr tel. (14) 670 68 14.
2. Rezerwacji dokonuje pracownik Wodociągów Dębickich w porozumieniu
z Kierownikiem oczyszczalni lub osobą przez niego wskazaną.
3. Opiekunowie grup zobowiązani są do podpisania odpowiedniego
Oświadczenia,
stanowiącego
załącznik
do
niniejszego
regulaminu
(zał. Nr 1). Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej
ścieżki: www.wodociagi.debickie.pl, zielona zakładka „Ścieżka edukacyjna”.
Informacja o powyższym przekazywana jest w trakcie dokonywania
rezerwacji.
4. Podpisane Oświadczenie odbiera przewodnik przed rozpoczęciem zwiedzania
oczyszczalni.
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1. Przed rozpoczęciem zwiedzania oczyszczalni przewodnik zapoznaje
zwiedzających z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie oczyszczalni.
2. Zwiedzający poruszają się po obiektach w kamizelkach ochronnych.
Kamizelki przekazywane są na początku trasy wycieczki przez przewodnika.
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3. Na terenie wszystkich obiektów oczyszczalni obowiązuje całkowity zakaz
palenia.
4. Przejścia dozwolone jedynie w wyznaczonych miejscach.
5. Naruszenie zasad bezpieczeństwa przez kogokolwiek ze zwiedzających
upoważnia przewodnika do natychmiastowego przerwania i zakończenia
zwiedzania.
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Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dębicy znajdują się:
 urządzenia technologiczne zlokalizowane na różnych poziomach,
 urządzenia zasilane prądem elektrycznym i pracujące pod ciśnieniem,
 ostre i wystające elementy maszyn i urządzeń,
 głębokie zbiorniki i kanały zabezpieczone barierkami ochronnymi lub
przykryte kratami,
 balkony i przejścia na wysokości powyżej 3 m.
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Oczyszczalnia Ścieków jest obiektem, na którym występują następujące
zagrożenia:
 kontakt z materiałem biologicznym, m.in. bakteriami, wirusami
i grzybami, w tym chorobotwórczymi, poprzez drogi oddechowe
i bezpośredni kontakt przez dotknięcie materiału biologicznego (skratki,
piasek, urządzenia technologiczne),
 potknięcie, upadek (poruszanie się po różnych poziomach, progi, zbiorniki
ścieków),
 uderzenie, skaleczenie (wystające elementy maszyn i urządzeń),
 awaryjny kontakt z chemikaliami technologicznymi (wapno chlorowane),
 wysokie natężenie hałasu.
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1. W związku z występującymi zagrożeniami zabrania się zwiedzającym:
a) dotykania instalacji i urządzeń technologicznych,
b) wychylania się przez barierki ochronne, przechodzenie przez nie,
c) chodzenia po kratach kanałów ściekowych,
d) przebywania w miejscach niedozwolonych,
e) samowolnego oddalania się od grupy,
f) biegania po terenie oczyszczalni,
g) spożywania na terenie oczyszczalni jakichkolwiek pokarmów oraz płynów,
h) wnoszenia niebezpiecznych substancji i przedmiotów,
i) palenia papierosów i wzniecania ognia,
j) wprowadzania zwierząt,
k) zaśmiecania obiektów.
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2. Zwiedzający mający lęk wysokości proszeni są o zgłoszenie tego faktu
przewodnikowi na początku wycieczki.
3. W trakcie przebywania na terenie oczyszczalni należy stosować się do uwag
i poleceń przewodnika lub innych osób pracujących w oczyszczalni.
4. W razie przypadkowego skaleczenia się lub zadrapania należy niezwłocznie
zgłosić to oprowadzającemu celem zdezynfekowania i opatrzenia zranionego
miejsca.
5. Po zakończeniu zwiedzania zobowiązuje się wszystkich zwiedzających do
umycia rąk.
6. Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. udostępniają standardową, przenośną
apteczkę pierwszej pomocy w czasie zwiedzania.
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Do obowiązków opiekunów grupy należy:
1. Zapewnić opiekę dzieciom/młodzieży w zależności od liczebności grupy.
2. Zapewnić porządek i spokój w grupie, polegający na przestrzeganiu pkt.7.
3. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun dokonuje wywiadu wśród
uczestników, czy ich stan zdrowia pozwala im na przebywanie w środowisku
zagrożeń biologicznych.
4. Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekun zapoznaje się z wszystkimi
zagrożeniami jakie mogą wystąpić na terenie Oczyszczalni Ścieków.
5. Opiekunowie zapewniają pierwszą pomoc przedmedyczną .
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