Regulamin spotkań organizowanych przez
Zrobotyzowani
Poniższy

regulamin

(dalej:

„Regulamin”)

dotyczy

organizowanych

przez

Zrobotyzowanych wycieczek terenowych, tj. do eksploatowanych (gospodarzem
jest właściciel odwiedzanego przedsiębiorstwa) i budowanych (gospodarzem jest
wykonawca) obiektów techniki. Wszystkie osoby uczestniczące w tego rodzaju
spotkaniach zobowiązane są do przestrzegania zasad określonych przez
gospodarza, zasad bhp oraz poniższego Regulaminu.
Zrobotyzowani zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie spotkań. W trakcie wycieczki obowiązuje regulamin dostępny poniżej
oraz pod adresem: https://zrobotyzowani.com.pl/regulamin.pdf, który jest aktualny
w chwili rozpoczęcia zwiedzania.
Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce 05.08.2021 roku.

1. Organizatorem wycieczek jest Precise sp. z o.o., KRS: 0000910013, NIP: 701 104
30 34, REGON: 389 411 612, zwany dalej „Organizatorem” lub „Zrobotyzowani”.
2. Wycieczki dzielą się na kategorie pod względem opłat:
2.1. wycieczki bezpłatne;
2.2. wycieczki płatne.
3. W wycieczce bezpłatnej mogą brać udział tylko osoby, które wypełniły wcześniej
odpowiedni formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie zrobotyzowani.com.pl
w

artykule

dotyczącym

wydarzenia),

a

następnie

otrzymały

mailowo

potwierdzenie zapisu. Zrobotyzowani mają jednak prawo wykluczyć z listy
uczestników osoby, które w przeszłości deklarowały udział, po czym nie stawiały
się na wycieczkę lub zostały z niej wydalone.

4. Bilety na wycieczki płatne będą dystrybuowane wyłącznie drogą elektroniczną.
4.1. W wycieczce płatnej mogą brać udział tylko osoby, które zakupiły wcześniej
bilet za pośrednictwem portalu zewnętrznego (np. GoOut).
4.2. Zwiedzający otrzyma bilet elektroniczny, który upoważni go do wejścia na
wycieczkę.
4.3. Przed wejściem na wycieczkę Organizator będzie sprawdzał bilety, które
zwiedzający powinien okazać w formie elektronicznej lub papierowej.
5. Zapisując się na wycieczkę zwiedzający akceptuje Politykę Prywatności Precise
sp. z o.o. (Zrobotyzowani) zgodną z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie
danych

osobowych

(Dz. Ustaw

z

2018,

poz.

1000)

oraz

zgodną

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia

2016

r.

w

sprawie

ochrony

osób

fizycznych

w

związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), która dostępna jest
na

stronie

internetowej

Precise

sp.

z

o.o.

lub

pod

adresem:

https://preproptech.com/public/gdpr.pdf
6. Udział w wycieczce jest możliwy tylko za okazaniem ważnego biletu
i dokumentu tożsamości (jest to wymóg gospodarza wycieczki).
7. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz w ubraniu
niezgodnym z wymaganiami gospodarza wycieczki (informacje o ubiorze
każdorazowo są przekazywane w opisie danego wydarzenia) nie będą
wpuszczane na zwiedzanie, nawet z zakupionym biletem, a opłata za bilet nie
zostanie im zwrócona.
8. W wycieczkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, chyba że
gospodarz określił inaczej (informacje o minimalnym wieku uczestników
każdorazowo są przekazywane w opisie danego wydarzenia), wówczas każda
osoba do 16. roku życia musi być podczas wycieczki pod opieką osoby dorosłej,
która także musi posiadać bilet. Osoby pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność
za przebywające z nimi osoby nieletnie.

9. Podczas wycieczek należy przestrzegać wszelkich zasad określonych przez
gospodarza oraz postępować zgodnie z ogólnymi zasadami BHP:
9.1. stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej;
9.2. poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach i w dozwolonych miejscach;
9.3. uważać na nierówne podłoża, niskie stropy oraz wystające z nich elementy;
9.4. nie wychylać się poza skrajnię i za ogrodzenia;
9.5. pod

żadnym

pozorem

nie

zbliżać

się

do

urządzeń

szczególnie

niebezpiecznych (np. transformatory, piece hutnicze);
9.6. nie spożywać posiłków w trakcie wycieczki z wyjątkiem miejsc do tego
przeznaczonych;
9.7. nie spożywać alkoholu i nie zażywać środków odurzających w trakcie
wycieczki;
9.8. nie palić wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, nie używać
systemów podgrzewania tytoniu w trakcie wycieczki z wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych.
10. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody na mieniu i zdrowiu
uczestników powstałe w trakcie wycieczki. Odwiedzane obiekty jak np. zakłady
przemysłowe, wydobywcze charakteryzują się podwyższonym stopniem
zagrożenia, dlatego każdy uczestnik bezwzględnie musi przestrzegać zasad BHP
oraz mieć na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych uczestników.
10.1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpiecznie przeprowadzoną wycieczkę są
gospodarze.
11. W trakcie spotkań przedstawiciele Zrobotyzowani mogą wykonywać zdjęcia
służące do ilustrowania relacji z wycieczek, dlatego udział w wycieczce oznacza
zgodę na publikację swojego wizerunku na stronach Zrobotyzowani, w
materiałach reklamowych, prasowych, artykułach naukowych i wszelkich
innych materiałach promujących wiedzę o Zrobotyzowanych i popularyzujących
wiedzę o technice i kolei oraz w innych miejscach administrowanych przez
Precise sp. z o.o. (np. Facebook).

12. W przypadku wycieczki w godzinach pracy gospodarza nie wolno przeszkadzać
pracownikom goszczącego nas przedsiębiorstwa oraz należy bezwzględnie
stosować się do ich poleceń. Nie wolno odłączać się od grupy.
13. W

przypadku

naruszenia

Regulaminu

zwiedzania,

przedstawiciele

Zrobotyzowani bądź gospodarza mają prawo do wydalenia z wycieczki osoby,
która nie stosuje się do określonych zasad. Osoby nagminnie łamiące Regulamin
mogą zostać wykluczone przez Zrobotyzowani z uczestnictwa w przyszłych
wydarzeniach.
14. W kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem oraz w celu uzyskania
dodatkowych

informacji

o

konkretnej

wycieczce

terenowej

prosimy

kontaktować się bezpośrednio ze Zrobotyzowani.
15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Dokumenty dostępne pod wymienionymi w treści odnośnikami stanowią
integralną część Regulaminu.
17. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się
być nieważne jako sprzeczne z prawem, ustawą lub rozporządzeniem,
nieważność takiego postanowienia nie ma żadnego wpływu na ważność
jakiegokolwiek innego postanowienia Regulaminu.
18. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu, będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

