REGULAMIN
Szanowni Państwo!
Miło nam powitać Państwa na Dniac h O twartyc h
budowy II Linii Metra w Warszawie.
W zwiedzaniu placu budowy II linii metra na odcinku wschodnim–północnym
uczestniczyć mogą wszyscy zainteresowani. W związku z tym, że na terenie trwają
zaawansowane prace budowlane, dla Państwa dobra prosimy o przestrzeganie ogólnych zasad
obowiązujących na terenie budowy:
1.
Bezwzględnym warunkiem wstępu na teren budowy jest dostarczenie wydrukowanego i
podpisanego Regulaminu (niniejszego Regulaminu) pobytu gości na budowie.
2.
Ze względu na Państwa bezpieczeństwo i komfort przypominamy, że po budowie mogą
poruszać się osoby posiadające obuwie z płaską, twardą podeszwą oraz zabudowanym
przodem. Wskazane jest obuwie typu „traperki”. Obuwie sportowe, z miękką podeszwą,
obuwie na obcasie bądź odkryte nie jest dopuszczalne.
3.
Udając się na budowę, prosimy założyć długie spodnie. Krótkie spodnie, spódnice,
sukienki nie są dopuszczalne.
4.
Prosimy o noszenie przydzielonego kasku
przez cały czas zwiedzania placu budowy.
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5.
Wszystkich gości prosimy o poruszanie się tylko po wyznaczonym szlaku i słuchanie
próśb kierowanych do Państwa przez pracowników budowy.
6.

Prosimy nie opierać się o barierki i nie wychylać poza nie.

7.
Prosimy poruszać się powoli i spokojnie,
oraz nie przeszkadzać pozostałym zwiedzającym.
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8.
Warunkiem obecności osób niepełnoletnich na placu budowy jest zobowiązania się ich
opiekunów do wzięcia za nie pełnej odpowiedzialności.
9.
Zejście na stację możliwe jest jedynie schodami stałymi, a plac budowy nie jest
przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
10. Osoby mające problemy z poruszaniem mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko pod
warunkiem posiadania opiekuna, który zobowiąże się do pomocy
11. Niepełnosprawni poruszający się na wózku oraz dzieci wymagające przewożenia w
wózku mogą uczestniczyć w wydarzeniu tylko w przypadku kiedy ich opiekun zdecyduje się
wziąć pełną odpowiedzialność i przenieść daną osobę przez całą trasę. Wykonawca zapewni
parking dozorowany dla wózków.
12. Na teren budowy nie mogą wejść osoby pod wpływem alkoholu, jakichkolwiek środków
odurzających oraz leków ograniczających koncentrację lub równowagę.
13. Wykonawca ma prawo odmówić wstępu na budowę osobom, których zachowanie
wskazuje na stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, a strój nie jest zgodny z
w/w wymaganiami. Może też odmówić zwiedzającemu dalszej wycieczki po placu budowy,
jeżeli
kierowane
prze
niego
prośby
zostaną
przez zwiedzającego zignorowane. Wszystkie uwagi są tylko i wyłącznie dla Państwa
bezpieczeństwa.

14. By mieć pewność, że rozumieją Państwo zasady i ograniczenia towarzyszące organizacji
dni otwartych na wstrzymanej i przygotowanej dla Państwa, ale nadal jednej z największych
budów w Polsce, musimy otrzymać od Państwa potwierdzenie w postaci podpisanego
regulaminu. Administrować Państwa danymi osobowymi będą wspólnie 1) Astaldi S. p. A., 2)
„AGP Metro Polska. ASTALDI S.p.A., Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş.,” spółka
cywilna, i 3) Metro Warszawskie sp. z o.o., których pracownicy dbać będą o to by jak
wydarzenie przebiegło jak najsprawniej. Zgodnie jednak z wewnętrznym podziałem
kompetencji przekazane nam dokumenty przechowywać będzie AGP Metro Polska S.C.
ASTALDI S.p.A., Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A. Ş.,”z siedzibą przy Jagiellońskiej
88 w Warszawie. W przypadku niezaistnienia w trakcie wydarzenia zdarzeń nieoczekiwanych
wyżej wymienione regulaminy zostaną zniszczone nie później niż 60 dni od daty zebrania.
Rozszerzona
informacja
o
Państwa
prawach
będzie
umieszczona
na
stronie
www.metro.waw.pl.
15. W trakcie trwania dni otwartych wykonywane będą zdjęcia na potrzeby dystrybucji
informacji o przebiegu wydarzenia Astaldi S. p. A., Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i
spółki Metro Warszawskie.

Życzymy Państwu miłego pobytu na placu budowy :)

