Vítáme Vás na dni otevřených dveří v Petaineru!
Připravili jsme pro Vás tento program:
-

Registrace u vstupu na bráně
Show room – výstavka výrobků a historických snímků závodu
Prohlídka provozu závodu ve skupinkách s průvodcem
Občerstvení – guláš, pivo, limo
Dětský koutek
Malý dárek na rozloučenou – stylový památeční kelímek

Prosíme dodržujte pravidla v návštěvním řádu na druhé straně a pokyny
průvodců!Děkujeme za návštěvu
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Do areálu lze vstupovat pouze oficiálním vstupem (brána) a v areálu a objektu se
pohybovat pouze po určených vyznačených komunikacích (nevstupovat do prostor,
kde nevede oficiální exkurze).
V objektech a areálu společnosti Petainer se pohybovat disciplinovaně, respektovat
výstražné i zákazové bezpečnostní značky a zvukové signály, nevstupovat do prostor
se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Po dobu pohybu v prostoru objektu se návštěvníci musí řídit pokyny zaměstnance
společnosti, který je pověřen s nimi spolupracovat a zajišťovat jejich bezpečnost
(dále jen průvodce). Po objektu se návštěvníci mohou pohybovat pouze v
doprovodu průvodce.
Návštěvníci jsou povinni respektovat oprávněné požadavky zaměstnanců
bezpečnostní služby a průvodců. Při podezření, že je osoba pod vlivem alkoholu,
jsou průvodci a členové bezpečnostní služby oprávněni zakázat vstup do areálu
nebo vykázat návštěvníka z areálu.
Neporušovat závazná ustanovení obecných a interních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a svým jednáním neohrozit sebe ani ostatní
osoby.
Nepožadovat po zaměstnancích společnosti činnosti, které by byly v rozporu
s platnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani tyto
činnosti nevykonávat.
Nezdržovat se pod zavěšenými břemeny a v nebezpečné blízkosti strojních zařízení,
nepřibližovat se k živým částem elektrického vedení pod napětím.
Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových
látek, jakož i jejich donášení a vstupovat do objektu pod vlivem
alkoholu nebo jiných návykových látek.
Dodržovat zákaz kouření v celém areálu.
Dodržovat protipožární opatření a chovat se tak, aby svým chováním
nezpůsobili požár.
Neznečišťovat areál společnosti, respektovat systém třídění odpadů.
S důvěrnými informacemi, které budou ve společnosti poskytnuty,
nakládat výhradně podle pokynů průvodce, respektovat zákaz
fotografování nebo jakéhokoli typu záznamu bez příslušného povolení.
Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně
osoby vykonávající nad nezletilým návštěvníkem dohled.
Při vzniku úrazu informovat průvodce.

