
Regulamin uczestnictwa 
w Dniach Otwartych 

 
Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” Zakładu Centralnego,  

ul. Koszykowa 81 w Warszawie 
 

 
1. Organizatorem Dni Otwartych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

w m.st. Warszawie S.A. 
2. Za prawidłową realizację zwiedzania w ramach Dni Otwartych odpowiada Pion 

Organizacyjny- Dział Promocji i Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

3. Zwiedzanie odbywa się na terenie Stacji Uzdatniania Wody ,,Filtry” Zakładu Centralnego 
przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie, w formie wycieczek organizowanych w niedziele 
lipca 2018 r. (w dniach 1.07, 8.07, 15.07, 22.07 oraz 29.07) i w niedziele sierpnia 2018 r. 
(05.08, 12.08, 19.08 oraz 26.08). Początek zwiedzania o godz.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
i 14.00. Przewidywany czas trwania jednej wycieczki to ok. 120 min. 

4. Bilety wstępu na Stację Uzdatniania Wody ,,Filtry’’ Zakładu Centralnego są odpłatne. 
Koszt biletów wstępu zgodnie z Cennikiem, wynoszą odpowiednio: 

1) 8,00 zł za bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży szkolnej do 19. roku życia oraz studentów 
do 26. roku życia; 

2) 15,00 zł za bilet normalny. 
5. Jedna osoba może kupić maksymalnie cztery bilety wstępu na jedną wycieczkę. 
6. Maksymalna liczba uczestników jednej wycieczki wynosi 25 osób. 
7. Bilety wstępu w ramach Dni Otwartych będą dostępne do nabycia od 25 czerwca 2018 r.  

do momentu wyczerpania przez Internet – za pomocą portalu eventim.pl. 
8. Dodatkowe informacje dotyczące organizacji Dni Otwartych można uzyskać pod adresem 

e-mail: marketing@mpwik.com.pl. 
9. Wejście na wycieczkę możliwe będzie za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. 
10. Wszyscy uczestnicy wycieczki mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz zachowywania się w sposób 
nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników wycieczki. 

11. Zakup biletu wstępu oraz uczestnictwo w wycieczce są równoznaczne z akceptacją treści 
niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania. 

12. Na terenie, na którym odbywa się wycieczka obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia  
i spożywania alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także 
wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 
wyrobów pirotechnicznych. Za złamanie powyższego zakazu grozi odpowiedzialność 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa . 

13. Każdy opiekun odpowiada za dziecko przebywające pod jego opieką. 
14. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych 

pracowników organizatora lub ochrony. Pracownik ochrony w przypadku stwierdzenia 
braku uprawnień osób do przebywania na terenie albo zakłócania przez te osoby lub 
uczestników wycieczki porządku, w tym niezastosowania się do postanowień niniejszego 
regulaminu, mają prawo do wezwania tych osób do opuszczenia terenu obiektu, a także 
ujęcia osób stwarzających, w sposób oczywisty, bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych 
osób Policji. 

15. Zabrania się: rozniecania i używania otwartego ognia; pozostawiania wszelkich odpadów 
poza wyznaczonymi koszami na śmieci; palenia papierosów na terenie obiektu. 

16. Organizator wycieczki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty 
pozostawione na terenie obiektu. 

17. Organizator zastrzega sobie prawo do: 



1) odmówienia wstępu na wycieczkę osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem 
środków odurzających lub psychotropowych, 

2) zakazu wstępu na wycieczkę osób, u których stwierdzono posiadanie broni lub innych 
niebezpiecznych dla zdrowia lub życia przedmiotów, 

3) dokonywania zmian w przebiegu wycieczki z powodów nieprzewidzianych lub 
nieuniknionych. 


