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Zwiedzanie terenu budowy Hali widowiskowo-spońowej odbywać się będzie w dniu
14 grudnia 2016 r. w godzinach:

-

2,
3.

od 8.00 - 14.00 dla uczniów szkół z Gminy Nysa,
od 14.00 - 15.00 dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Nysa
podczas organizacji pżez Urząd Miejski w Nysie,,Dnia Otwańego",
Zwiedzanie odbywać się będzie w grupach 10 osobowych w odstępach 20 minutowych.
W zwiedzaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby w stanie zdrowia pozwalającym na
swobodne pzemieszczanie się (obiekt nie jest w tej chwili przystosowany do
pzemieszczania
osób niepełnosprawnych korzystających
wózków lub
poruszających się o kulach).
Uczniowie muszą być pod opieką nauczyciela, który ponosi pełną odpowiedzialność za
zachowanie grupy.
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Uczniowie biorący udział w zwiedzaniu winni mieć zgodę rodziców na udział
wydazeniu, które pzed wejściem na teren budowy nauczyciel przekaże
organizatorowi. Formulazzgody stanowi załączniknr 1 do regulaminu.
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Na teren budowy zabronione jest wejścieosób będących pod wpływem alkoholu, środków
oduzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę. Na terenie
budowy obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
Każdy uczestnik zobowiązuje się poruszać po terenie budowy jedynie trasą wskazaną
i tylko w towazystwie opiekuna - przedstawiciela wykonawcy budowy MTM Budownictwo,

który będzie oprowadzał grupy zwiedzających. Obowiązuje bezwzględny nakaz
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stosowania się do wskazówek pzedstawiciela wykonawcy.
Każdy uczestnik zobowiązuje się do noszenia pzez cały czas pzebywania na terenie
iw obrębie budowy otrzymanego na czas zv,iedzania kasku ochronnego i kamizelki.
Na terenie budowy obowiązuje pełne płaskie obuwie, wskazana grubsza, antypoślizgowa
podeszwa,
Przedstawicielwykonawcy ma prawo odmówić wstępu na budowę osobie, której stroj nie
jest zgodny z ww. wymaganiami, zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub
Środków oduzĄących oraz stan zdrowia wskazuje na ewentualne trudnościw poruszaniu
się po terenie budowy.
ZwiedzĄący zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce zbiórki. Osoby, które
nie pzybędą punktualnie, mogą nie być wpuszczone na teren budowy.
Zwiedzający wchodzi na teren budowy na własną odpowiedzialność,
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdazenia wynikłe
z niestosowania się do zaleceń przedstawiciela wykonawcy.
Udział w zwiedzaniu jest traktowany jako akceptacja warunków niniejszego regulaminu
i zobowiązanie do jego pzestzegania orazwyrażenie zgody na pzetwarzanie danych
osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
o ochronie danych osobowych Dz.U. z2016r, poz.922).
Osoby pełnoletnie dostarczą lub wypełnią przed zwiedzaniem Oświadczenie stanowiĘce
Załącznik nr 2 do Regulaminu.
Regulamin będzie udostępniony na terenie budowy haliwidowiskowo-spońowejw miejscu
zbiórki uczestników zwiedzania oraz na stronie internetowej www.nysa.eu
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Załącznik nr,1 do Regulamin przebywania na terenie budowy
Hal i widowiskowo-spońowej w Nysie przy ul. Sudeckiej

Zgoda rodzicóWopiek nów prawnych
Wyrazam zgodę na udział mojego syna/córki*
w zwiedzaniu terenu budowy Hali widowiskowo-sportowej w Nysie przy ul. Sudeckiej w dniu
14 grudnia 2016 r, podczas organizowanego ,,Dnia Otwartego". Jednocześnie oświadczam, że
dziecko nie ma pzeciwskazań zdrowotnych do udziału w tym wydarzeniu oraz nie będę
roŚcił/a praw w przypadku zaistniałych zdarzeń wynikłych z niestosowania się pzez moje
dziecko do zaleceń opiekuna grupy - przedstawiciela wykonawcy budow}. Wyrazam zgodę
na Pzetwazanie danych osobowych mojego dziecka pżezUząd Miejskiw Nysie na potzeby
organizacji wydarzenia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych
osobowych Dz.U. z2016r, poz.922).
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Załącznik nr 2 do Regulamin przebywania na terenle budowy
Hali widowiskowo-sportowej w Nysie przy ul. Sudeckiej

lmię i nazwisko (czytelnie)

oświadczenie
OŚwiadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przebywania na terenie budowy Hali
widowiskowo-spońowej w Nysie przy ul, Sudeckiej, będę się do niego stosował i nie będę
roŚcił/a praw w przypadku szkody/wypadku zaistniałego w wyniku niezastosowania się do
niniejszego regulaminu. Na teren budowy wchodzę na własna odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę na przetwazanie moich danych osobowych zawańych w zgłoszeniu dla
potrzeb niezbędnych do weryfikacji uczestnictwa w zwiedzaniu terenu budowy hali (zgodnie
z ustawą zdnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. z2016r. poz.922)
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