Gliwice, 1 września 2022r.

Zasady/Procedury oprowadzania uczniów szkół,
zgłoszonych do PROGRAMU AKTYWNI BŁĘKITNI w roku szkolnym 2021/2022,
po obiektach hydrotechnicznych PGW WP RZGW w Gliwicach
PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach, w celach edukacyjnych i promocyjnych, udostępnia do zwiedzania niżej
wymienione obiekty hydrotechniczne:
Lista obiektów, które będą udostępniane w ramach wycieczek dla uczniów:
-

Zbiornik wodny Przeczyce
Zbiornik wodny Wisła Czarne
Zbiornik Racibórz Dolny – polder
Śluza Kanału Gliwickiego Łabędy
Śluza Kanału Gliwickiego Dzierżno
Śluza Kanału Gliwickiego Rudziniec
Śluza Kanału Gliwickiego Kłodnica
Zabytkowa Śluza Koźle
Stopień Wodny Chrościce na Odrze
Stopień Wodny Opole – spacer pod Odrą
Zapora Jarnołtówek
§ 1 Zasady zwiedzania
Zwiedzanie obiektów należących do PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach, może odbywać się w

1.

ustalonych i zaakceptowanych terminach lub w trakcie trwania imprez promocyjnych.
Zwiedzanie może odbywać się wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika PGW Wody Polskie oraz

2.

opiekunów/nauczycieli grup dzieci i młodzieży. Szkoła zapewnia opiekunów, którzy odpowiedzialni będą za
utrzymywanie porządku podczas zwiedzania i uczestnictwa w animacjach, w razie konieczności
niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb oraz właściwego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu
zagrażającym bezpieczeństwu zwiedzających. Szkoła gwarantuje, że uczniowie są ubezpieczeni (ważne
ubezpieczenie OC i NNW).

3.

Program i trasa zwiedzania ustalana jest przez wyznaczonego pracownika PGW Wody Polskie RZGW w
Gliwicach – osobę oprowadzającą.

Maksymalna liczba uczestników:

4.
•

30 osób i trzech opiekunów w przypadku szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych, przy czym
Organizator zastrzega sobie możliwość podzielenia grupy na mniejsze

Przed rozpoczęciem zwiedzania opiekunowie informują o liczbie uczestników, zapoznają się z zasadami

5.

zwiedzania obiektów oraz przedkładają podpisane oświadczenie o posiadanym przez uczniów
ubezpieczeniu.

6.

Na terenie obiektów hydrotechnicznych obowiązuje regulamin ich zwiedzania

7.

Opiekun/opiekunowie grupy odpowiedzialni są za:
•

bezpieczeństwo zwiedzających

•

utrzymywanie porządku podczas zwiedzania

•

niezwłoczne powiadomienie służb oraz właściwego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu zagrażającym
bezpieczeństwu zwiedzających

8.

Naruszenie zasad regulaminu zwiedzania obiektów hydrotechnicznych, upoważnia osobę oprowadzającą
do natychmiastowego przerwania i ewentualnego zakończenia zwiedzania.
§ 2 Zasady zgłaszania

1. Zgłoszenie wycieczki szkolnej przyjmowane jest na formularzu zgłoszenia (załącznik nr 3) - dostępnym na
stronie www.gliwice.wody.gov.pl w zakładce „Nasze działania”. Formularz może być przesłany pocztą
tradycyjną lub elektroniczną bądź dostarczony przez wnioskodawcę do siedziby PGW WP, RZGW w
Gliwicach
2. Ustalenie terminu i godziny zwiedzania obiektu musi nastąpić z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.
Koordynator programu zobowiązany jest do podania szacunkowej liczby uczniów zwiedzających obiekt.
3. Informacja zwrotna przekazywana jest do Wnioskującego za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź
telefonicznie.
§ 3 Postanowienia końcowe
1. PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez zwiedzających
podczas zwiedzania.
2. Za wszelkie szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych zasad odpowiedzialność ponosi
uczestnik lub jego opiekun.
3. PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego
dokumentu w każdym czasie.
4. Zasady zwiedzania udostępnione są na stronie internetowej www.gliwice.wody.gov.pl w zakładce „Nasze
działania”.

Proponowana Agenda (czas zwiedzania od 30 do 60 minut)
1. Przywitanie grupy uczniów oraz nauczycieli wraz z protokołem bezpieczeństwa.
2. Kilka słów o Wodach Polskich - 5 minut
3. Krótka historia obiektu i zasad funkcjonowania w zależności od rodzaju obiektu.
4. Na wybranych obiektach można wyświetlić prezentację – przygotowany plik.

