Základné povinnosti pre učiteľov, žiakov a ich zákonných zástupcov pred vstupom
do Zariadenia pre energetické využitie odpadov (ZEVO)

Pred vstupom do areálu Zariadenia pre energetické využitie odpadov (ZEVO) a priestorov Centra
environmentálnej výchovy (CEV), si prosím prečítajte nasledujúce inštrukcie, ktoré sú vytvorené najmä
z dôvodu bezpečnosti účastníkov. Je preto dôležité, aby ste im venovali zvýšenú pozornosť pred samotnou
exkurziou.
Program Centra environmentálnej výchovy trvá približne 3 hodiny a to v závislosti od veku návštevníkov,
náročnosti programu a veľkosti skupiny. Maximálny počet návštevníkov jednej skupiny je 25. Za bezpečnosť
účastníkov zodpovedá pedagogický dozor.
Pri porušení povinností a zákazov uvedených nižšie, si spoločnosť KOSIT a.s. vyhradzuje právo na okamžité
ukončenie exkurzie bez možnosti náhradného termínu.
Povinnosti všetkých účastníkov exkurzie:









dodržiavať všetky podmienky bezpečnosti počas exkurzie, o ktorých sú účastníci (najmä pedagogický
dozor) informovaní prostredníctvom inštruktáže zodpovedného pracovníka,
mať počas exkurzie športový odev a pevnú obuv,
konzumovať jedlo a nápoje len v na to určených miesta CEV,
riadne nosiť bezpečnostné pomôcky (najmä prilbu) počas celého času exkurzie v ZEVO,
držať sa pri krajnici, príp. označených trasách komunikácií ZEVO,
v prípade rozozvučania sirén urýchlene opustiť priestor podľa pokynov sprievodcu,
zúčastňovať sa celej exkurzie v CEV a ZEVO.

Počas exkurzie je zakázané:










nedovolené opustenie skupiny a vstupovanie do výrobných priestorov bez súhlasu lektora,
dotýkanie sa točivých častí strojov a pásov,
manipulácia s ovládacími prvkami zariadení,
tlačenia sa zozadu pri obhliadke prevádzky – domino efekt (možnosť pádu),
bezdôvodná manipulácia s hasiacimi prístrojmi, strhávanie štítkov a piktogramov,
vyhotovovanie fotodokumentácie bez súhlasu pracovníka KOSIT a.s.,
zákaz fajčenia v celom areáli ZEVO,
zákaz vstupu pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok.
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