Regulamin przebywania na terenie obiektu EC Szombierki
Witamy Państwa na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, w zabytkowym zespole
budowli nieczynnej Elektrociepłowni Szombierki (EC Szombierki). Mogą tu Państwo odwiedzić
wnętrza obiektu uznanego za jeden z siedmiu Cudów Architektury Województwa Śląskiego oraz
obejrzeć ostatnie ślady dawnej działalności zakładu. Ze względu na stan obiektu zmuszeni
jesteśmy podjąć szczególne środki ostrożności, aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Dlatego
wprowadziliśmy pewne ograniczenia z zwiedzaniu. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego
Regulaminu i przestrzeganie wszystkich jego postanowień. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i
życzymy miłych wrażeń podczas spotkania z pamiątką kultury przemysłowej.
Rezonator S.A.
Rezerwując wstęp do obiektu zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że EC Szombierki ze
względu na swój stan techniczny może stwarzać zagrożenie dla osób przebywających na jego
terenie oraz oświadcza, iż wchodzi do obiektu EC Szombierki na własną odpowiedzialność (za
dzieci w wieku poniżej 13 lat pełną odpowiedzialność ponosi opiekun prawny). Zwiedzanie
odbywa się wyłącznie w towarzystwie przewodnika. Obiekt nie jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
Maksymalna liczba osób w grupie:
 Zwiedzanie odbywa się w terminach podanych na stronie internetowej
www.ecgenerator.pl, w grupach nie przekraczających 20 osób na jednego przewodnika
 Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa i bezwzględnego ich przestrzegania, co potwierdzają własnym podpisem
na formularzu „Deklaracja bezpieczeństwa” po uprzednim podaniu wymaganych danych.
W przypadku osób poniżej 13 r.ż. deklarację podpisuje opiekun prawny.
Zasady ogólne:
 Teren EC Szombierki jest terenem prywatnym, a wstęp do budynków jest zabroniony bez
biletu lub uprzedniej zgody zarządcy obiektu. Poruszanie się po obszarze wokół
zabudowań EC Szombierki jest możliwe wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 Zwiedzający zobowiązany jest posiadać aktualny bilet przez cały czas przebywania
wewnątrz obiektu oraz przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 Zwiedzający zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania ustalonej trasy zwiedzania, do
przebywania w towarzystwie przewodnika przez cały czas zwiedzania oraz stosowania się
do jego poleceń.
 Podczas zwiedzania należy zachować szczególną ostrożność.
 Każda osoba przed rozpoczęciem zwiedzania otrzyma kask ochronny oraz kamizelkę
odblaskową. Zwiedzający zobowiązany jest założyć kask w sposób uniemożliwiający jego
zsunięcie i nie zdejmować go do czasu zakończenia zwiedzania. Po zakończeniu wycieczki
kask i kamizelkę należy pozostawić w wyznaczonym przez przewodnika miejscu.







Podczas zwiedzania obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania napojów
alkoholowych.
Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zakłócające
porządek lub zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych mogą zostać nie wpuszczone
lub wyproszone z terenu zabytku.
Uczestnicy zwiedzania wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.
Wykorzystanie wizerunku utrwalonego na fotografiach wykonanych podczas zwiedzania
EC Szombierki w Bytomiu nie może w żaden sposób naruszać dóbr osobistych właściciela,
ani też renomy i dobrego imienia prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa.

Na teren obiektu nie mają wstępu:
 Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, mogące
zakłócać zwiedzanie lub narażać bezpieczeństwo innych.
 Małoletni poniżej 13 r.ż. bez dorosłego opiekuna.
 Zwiedzający w nieodpowiednim (zbyt lekkim) stroju i obuwiu (np. w sandałach,
klapkach). Zaleca się pełne obuwie.
Zwiedzający zobowiązuje się do:
 Przestrzegania poleceń przewodnika lub zarządcy dotyczących bezpieczeństwa ludzi i
ochrony wyposażenia obiektu. Osoby nie stosujące się do instrukcji zostaną wyproszone
bez zwrotu kosztów biletu.
 Poruszania się wyłącznie po ustalonej i oznaczonej trasie w towarzystwie przewodnika
(dotyczy całego obiektu z wyłączeniem budynku administracyjnego).
 Przestrzegania poleceń przewodnika oraz stosowanie się do instrukcji i komunikatów
umieszczonych na znakach i tablicach.
 Stosowania się do poleceń pracowników porządkowych i parkowania tylko w
wyznaczonych miejscach.
 Zachowania szczególnej ostrożności w poruszaniu się na terenie zabytku i nie
podchodzenia bezpośrednio do ścian, z uwagi na nierówne powierzchnie, stan tynków,
ubytki posadzki, wystające elementy itp.
 W razie alarmu, korzystania z informacji na znakach ewakuacyjnych i stosowania się do
instrukcji osób odpowiedzialnych za ewakuację.
 Natychmiastowego poinformowania przewodnika o niedyspozycji zdrowotnej, wypadku
lub sytuacji awaryjnej.
 Informowania przewodnika o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zwiedzających
lub zakłócaniu przez innych regulaminu zwiedzania.
Zabrania się:
 Poruszania się poza ustaloną trasą, oddalania od przewodnika i grupy.
 Hałasowania, zakłócania pracy przewodnika i komfortu zwiedzania innych osób.
 Zachowywania się w sposób powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia swojego lub
innych.
 Wnoszenia alkoholu, innych substancji odurzających, broni, przedmiotów
niebezpiecznych, substancji łatwopalnych.
 Palenia papierosów wewnątrz obiektu.









Wprowadzania zwierząt do obiektu.
Puszczania psów i innych zwierząt bez smyczy na terenie zewnętrznym EC Szombierki
Dotykania wszelkich instalacji i urządzeń elektrycznych i mechanicznych.
Wychylania się, przekraczania balustrad/ barierek ochronnych i taśm wygradzających
trasę zwiedzania, a także podnoszenia dzieci i pomagania im we wchodzeniu na
konstrukcje, balustrady, poręcze (niebezpieczeństwo upadku z wysokości, zderzenia,
uderzenia).
Zaśmiecania obiektu.
Usuwania, przesuwania, naruszania, wynoszenia i niszczenia jakichkolwiek przedmiotów i
eksponatów na trasie zwiedzania; niszczenia mienia właściciela zabytku.

Zgoda na publikację wizerunku
Wejście na teren EC Szombierki w związku z wydarzeniami kulturalnymi organizowanymi przez
zarządcę obiektu jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku osób tam przebywających
na stronie internetowej zarządcy i jego partnerów, w mediach społecznościowych oraz dla celów
promocyjnych zarządcy oraz Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

