Regulamin zwiedzania
1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad zwiedzania fabryki ozdób szklanych w Bęble przy
ul. Lasek 51.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
a. zakład – fabryka ozdób szklanych „Armar” s.c. w Bęble przy ul. Lasek 51
b. przewodnik – pracownik zakładu oddelegowany do oprowadzania
zwiedzających po terenie zakładu
c. opiekun – osoba przybyła ze zwiedzającymi dziećmi lub młodzieżą,
odpowiedzialna za sprawowanie nad nimi opieki
3. W ramach zwiedzania zakładu zapewnia się bezpłatnie pokazanie i opisanie przez
przewodnika etapów tworzenia i produkcji ozdób choinkowych oraz, za dodatkową
opłatą, możliwość samodzielnego pomalowania i ozdobienia bombki.
4. Zwiedzanie zakładu odbywać się może wyłącznie w grupach zorganizowanych,
o uzgodnionej wcześniej liczbie osób.
5. Jeżeli zwiedzającymi są osoby niepełnoletnie, zwiedzanie może odbywać się
wyłącznie w towarzystwie opiekunów. Na 30 zwiedzających wymagana jest obecność
co najmniej trzech opiekunów.
6. Kierujący pojazdami, którymi zwiedzający wjeżdżają na teren zakładu, winni poruszać
się nimi i parkować zgodnie z zaleceniami przewodnika.
7. Zaleca się by zwiedzający nie wnosili na teren zakładu toreb ani plecaków.
8. Ze względu na fakt, iż zwiedzanie odbywa się w godzinach pracy zakładu od
zwiedzających wymaga się:
a. zachowania ciszy i spokoju
b. poruszania się po terenie zakładu wyłącznie z przewodnikiem
c. niedotykania żadnych przedmiotów ani urządzeń znajdujących się na terenie
zakładu
d. zachowania bezpiecznej odległości od pracujących urządzeń
e. stosowania się do wszystkich poleceń przewodnika oraz pracowników zakładu
9. Malowanie i zdobienie bombek przez zwiedzających odbywa się w wydzielonym
pomieszczeniu pod okiem dekoratorek. Malujący, jak i przyglądający się malowaniu
bombek, zobowiązani są stosować się do instrukcji dekoratorek.
10. W przypadku, gdy wśród zwiedzających znajdują się osoby z wadami wzroku lub
słuchu, bądź cierpiące na inne choroby lub dolegliwości, o których przewodnik winien
wiedzieć wprowadzając te osoby na teren zakładu, opiekunowie grupy winni zgłosić
taką okoliczność przewodnikowi przed przystąpieniem do zwiedzania.
11. W przypadku wystąpienia u zwiedzających jakichkolwiek urazów lub objawów
chorobowych należy niezwłocznie powiadomić o tym przewodnika.
12. „Armar” s.c. nie odpowiada za szkody będące następstwem niestosowania się do
postanowień regulaminu.

