Regulamin zwiedzania
Parowozowni Wolsztyn

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin wydany jest przez Dyrektora Parowozowni Wolsztyn w ramach
jego kompetencji jako zarządcy Parowozowni.
2. Parowozownia Wolsztyn jest normalnie funkcjonującym zakładem pracy, który można
zwiedzać na określonych niniejszym Regulaminem warunkach.
3. Zwiedzający są zobowiązani do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed
zakupem biletu wstępu na teren parowozowni oraz do bezwzględnego ich
przestrzegania.
4. Wejście na teren parowozowni możliwe jest jedynie po wykupieniu biletu wstępu
zgodnie z wydanym przez Dyrektora cennikiem i jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zwiedzający przebywają na terenie Parowozowni na własną odpowiedzialność.
Parowozownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące wyniknąć z
nieprzestrzegania Regulaminu zwiedzania lub za wypadki wynikające ze stanu zdrowia
bądź umyślnego działania zwiedzającego.
6. Trasę zwiedzania oraz obiekty, które są dopuszczone do zwiedzania wewnątrz określa
Załącznik nr 1 do Regulaminu - „Trasa zwiedzania”.
7. Ulotka z „Trasą zwiedzania” dołączana jest do paragonu wydawanego przy zakupie
biletów wstępu do Parowozowni.
8. Obiekt jest częściowo monitorowany.

§2
Zasady bezpieczeństwa
1. Parowozownia jest obiektem przemysłowym, zachowanym w stanie odpowiadającym
realiom historycznym – poruszając się po jej terenie należy uważnie spoglądać pod nogi
oraz zwracać uwagę na ruch pojazdów kolejowych, pracę maszyn oraz wystające
elementy taboru i urządzeń technicznych. Zaleca się używanie płaskiego obuwia.
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2. Teren Parowozowni nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Zwiedzanie Parowozowni wiąże się z niedogodnościami tj. z pokonywaniem schodów
i wysokich krawężników czy nierównej nawierzchni.
3. Każda osoba zwiedzająca Parowozownię jest zobowiązana do zachowywania
szczególnej ostrożności, przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do wykonywania
doraźnych poleceń pracowników Parowozowni dotyczących możliwości zwiedzania
określonych miejsc.
4. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzającym zabrania się:
 zbaczania z oznakowanej trasy zwiedzania,
 przekraczania białych linii znajdujących się wokół kanałów naprawczych,
 wchodzenia do kanałów naprawczych,
 wchodzenia do parowozu znajdującego się „pod parą”,
 wchodzenia na eksponaty (poza obiektami do tego celu wyznaczonymi na „Trasie
zwiedzania”),
 chodzenia po obrotnicy i torowisku,
 wchodzenia do wagonów pasażerskich przeznaczonych do sprzątania,
 uruchamiania maszyn i urządzeń,
 zbliżania się do pracujących maszyn,
 wchodzenia w miejsca do tego nie przeznaczone i nie zabezpieczone,
 operowania przy linkach asekuracyjnych znajdujących się na pierwszym stanowisku w
hali napraw,
 spożywania alkoholu lub przyjmowania jakichkolwiek używek oraz zwiedzania terenu
Parowozowni pod ich wpływem,
 palenia tytoniu w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 jazdy rowerami i innymi pojazdami po terenie Parowozowni,
5. Ponadto zabrania się :
 zrywania roślin, niszczenia drzew i krzewów, zaśmiecania terenu,
 hałasowania, niszczenia urządzeń i wyposażenia Parowozowni
6. Zwiedzającym nakazuje się zachowywać bezpieczną odległość od pracowników
wykonujących prace warsztatowe.
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7. Osoby przebywające na terenie Parowozowni pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających, a także osoby zakłócające porządek publiczny będą usunięte z terenu
parowozowni bez zwrotu kosztów biletu wstępu.
8. W zakresie utrzymania porządku Parowozownia Wolsztyn współpracuje z Policja, Strażą
Miejską oraz Strażą Ochrony Kolei.

§3
Zasady zwiedzania
I.

Zasady ogólne

1. Parowozownia Wolsztyn czynna jest codziennie w godz. od 7:00 do 15:00.
2. Parowozownia zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub wprowadzenia ograniczeń
w zwiedzaniu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami
organizacyjnymi bez wcześniejszego uprzedzenia.
3. Sala muzealna oraz warsztat dostępne są w dni robocze w godz. od 7:00 do 14:45, w
pozostałym czasie pomieszczenia te w miarę możliwości może udostępnić Dyspozytor. Brak
możliwości zwiedzenia warsztatu oraz sali muzealnej poza wyznaczonymi do tego celu
godzinami nie upoważnia do żądania zwrotu kosztów zakupionego biletu wstępu.
4. Bilet może być sprzedany wyłącznie osobie pełnoletniej. Na żądanie pracownika obsługi
Parowozowni kupujący zobowiązany jest okazać dokument tożsamości potwierdzający jego
pełnoletność.
5. Za osoby nieletnie oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie przebywające na terenie
Parowozowni odpowiadają ich opiekunowie, którzy są zobowiązani do zapewnienia im
bezpieczeństwa. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zwiedzać parowozownię tylko w
towarzystwie osób dorosłych biorących za nie pełną odpowiedzialność prawną, w tym
odpowiedzialność za szkody przez nie wyrządzone.
6. Obsługa parowozowni ma prawo do weryfikacji wieku zwiedzających na podstawie
legitymacji lub innego dokumentu tożsamości.
7. Tabor i urządzenia techniczne oraz instalacje mogą być zakonserwowane lub pokryte
środkami eksploatacyjnymi (smary itp.); nie należy dotykać obiektów, które nie zostały
przez Parowozownię przygotowane do celów demonstracyjnych.
8. Parowozownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zabrudzenia obuwia i odzieży
oraz rzeczy osobistych wynikające z przemysłowego charakteru terenu, urządzeń
technicznych i taboru.
9. Parowozownia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu
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10.
Wejście na teren warsztatu odbywać się może tylko za zgodą i przy obecności
pracownika Parowozowni Wolsztyn.

II.

Zasady zwiedzania w grupach zorganizowanych

1. Zwiedzanie z przewodnikiem możliwe jest tylko dla grup zorganizowanych (powyżej 15
osób). Grupa może liczyć maksymalnie 50 osób.
2. Opiekun grupy przed rozpoczęciem zwiedzania zgłasza się do pracownika parowozowni
celem uregulowania należności.
Opiekunom wycieczek przysługuje darmowy wstęp (1 opiekun na 15 uczestników).
3. Zwiedzanie parowozowni z przewodnikiem należy uzgodnić minimum tydzień wcześniej
mailowo poprzez adres info@parowozowniawolsztyn.pl lub telefonicznie pod numerem
506 985 166 (dostępnym w godzinach pracy), celem rezerwacji wolnego terminu.
Przewodnik dostępny jest w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.
4. Grupy niezapowiedziane wcześniej, które chciałyby skorzystać z usługi przewodnika, będą
oprowadzone w miarę jego dostępności. W przypadku braku pracowników, którzy mogliby
zwiedzających oprowadzić, nie mogą oni wnosić jakichkolwiek roszczeń wobec
parowozowni.
5. Istnieje możliwość zwiedzania parowozowni przez grupy zorganizowane bez przewodnika,
jednak z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

§4
Fotografowanie i filmowanie
1. Zwiedzający parowozownię mogą fotografować i filmować do celów prywatnych wszystkie
obiekty dostępne na terenie Parowozowni. Wizerunki pracowników można utrwalać po
uzyskaniu ich zgody. Materiał może być wykorzystywany jedynie do celów
niekomercyjnych.
2. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga zgody Parowozowni i
uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem Parowozowni. W przypadku wykorzystania
fotografii i filmów do celów komercyjnych bez zgody Parowozowni, będzie ona dochodzić
swych praw na drodze sądowej.
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§5
Postanowienia końcowe
1. W czasie odwiedzin w Parowozowni nie wolno prowadzić jakiejkolwiek działalności
handlowej lub gastronomicznej, zbiórek pieniężnych, działań aktywizacyjnych,
reklamowych, promocyjnych oraz agitacyjnych nie uzgodnionych z Parowozownią.
2. Parowozownia zastrzega sobie prawo żądania opuszczenia obiektu przez zwiedzających
naruszających porządek publiczny lub świadomie i w sposób rażący łamiących zasady
niniejszego regulaminu.
3. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyspozytorowi lub na adres Parowozowni:
Parowozownia
Wolsztyn,
ul.
Fabryczna
1,
64-200
Wolsztyn;
e-mail
info@parowozowniawolsztyn.pl.
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