Regulamin zwiedzania
Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego
SOLARIS
przy ul. Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH GOŚCI I ZWIEDZAJĄCYCH
OPRACOWANO W NINIEJSZYM REGULAMINIE
ZASADY BEZPIECZNEGO POBYTU
NA TERENIE

NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO SOLARIS
ZE WSKAZANIEM KONIECZNOŚCI RYGORYSTYCZNEGO ICH PRZESTRZEGANIA

I.

ZASADY OGÓLNE

1. Wstęp na teren NCPS SOLARIS jest dopuszczalny wyłącznie pod nadzorem
przedstawiciela NCPS SOLARIS.
2. Każda osoba odwiedzająca budynek ma obowiązek zgłosić fakt swojego przybycia w
portierni, gdzie należy podać cel wizyty i/lub nazwisko pracownika, do którego się
udaje.
3. Ze względu na ryzyko występowania promieniowania jonizującego oraz na specyfikę
pracy ośrodka badawczego na terenie NCPS SOLARIS należy zachować szczególną
ostrożność i stosować się do zaleceń i poleceń jego pracowników.
4. W szczególności zabronione jest wchodzenie bez pozwolenia pracownika NCPS
SOLARIS do pracowni akceleratorowych oraz do innych pomieszczeń oznaczonych
następującymi znakami:
a)

b)

5. Zabroniony jest również wstęp do stref odgrodzonych taśmą lub łańcuchem
ostrzegawczym.
6. Na terenie NCPS SOLARIS obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych, znajdujących się przed budynkiem.
7. Na terenie SOLARIS obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
8. Zabrania się wstępu na teren SOLARIS osobom nietrzeźwym, pozostającym pod
wpływem środków odurzających lub zachowujących się w sposób, który zagraża
bezpieczeństwu, zakłóca zwiedzanie lub narusza ogólnie przyjęte normy
zachowania w miejscach publicznych.
9. SOLARIS zastrzega sobie prawo do wezwania do opuszczenia obiektu przez
zwiedzających naruszających porządek publiczny lub świadomie i w sposób rażący
łamiących zasady niniejszego regulaminu.
10. W przypadku ogłoszenia ewakuacji należy opuścić budynek, kierując się znakami
wyznaczającymi trasę ewakuacji oraz poleceniami pracownika NCPS SOLARIS.

11. Na terenie SOLARIS zabronione jest prowadzenie działalności handlowej bądź
promocyjnej.
12. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące zwiedzania należy kierować do pracownika
SOLARIS oprowadzającego wycieczkę lub na adres SOLARIS: NCPS SOLARIS, ul.
Czerwone Maki 98, 30-392 Kraków; e-mail: synchrotron@uj.edu.pl.
II. OGÓLNE ZASADY ZWIEDZANIA
1. NCPS SOLARIS to infrastrukturą badawczą, której głównym przeznaczeniem jest
działalność naukowa, dlatego też zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu dla
zwiedzających lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego
uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub
względami organizacyjnymi.
2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin zwiedzania podawane są do
wiadomości na stronie internetowej www.synchrotron.uj.edu.pl. Termin zwiedzania
można również ustalić telefonicznie z upoważnionym pracownikiem NCPS SOLARIS.
3. Osobą upoważnioną do ustalenia terminu zwiedzania jest Pani Alicja Górkiewicz
(tel. 12 664 41 99; kom. 571 445 045, e-mail: alicja.gorkiewicz@uj.edu.pl).
4. Zwiedzanie NCPS SOLARIS jest możliwe wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu
oraz liczby zwiedzających.
5. Czas i program zwiedzania jest uzależniony od grupy wiekowej zwiedzających oraz
od stanu pracy maszyny. Średni czas wycieczki to 1 – 2 godz.
6. Zwiedzanie NCPS SOLARIS jest bezpłatne.
7. Zwiedzanie NCPS SOLARIS jest możliwe wyłącznie dla grup zorganizowanych. Dla
gości indywidualnych organizowane są wydarzenia takie jak Małopolska Noc
Naukowców, dni otwarte, Festiwal Innowacji itp. Informacje o nich można znaleźć
na stronie www.synchrotron.uj.edu.pl.
8. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu mogą zwiedzać SOLARIS tylko pod opieką
osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą
pełną odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność za osoby oddane im pod
opiekę i za szkody przez nie wyrządzone.
9. Fotografowanie i filmowanie podczas zwiedzania jest dozwolone i bezpłatne.
10. Do SOLARIS nie można wprowadzać ani wnosić zwierząt. Wyjątek stanowią psy
przewodnicy osób niewidomych lub słabowidzących.
11. Do SOLARIS nie można wnosić dużych bagaży. Goście będą proszeni
o pozostawienie większych toreb na portierni.
12. Pracownicy SOLARIS nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na
terenie obiektu.
13. Przed zwiedzaniem niezbędne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za wycieczkę,
która zobowiązana jest do dostarczenia imiennej listy zwiedzających oraz
podpisanego oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

III. ZASADY BEZPICZEŃSTWA
1. Teren NCPS SOLARIS i wszystkie znajdujące się na nim obiekty stanowią integralną,
chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia
jakichkolwiek obiektów znajdujących się na terenie SOLARIS.
2. Dopuszczalna liczba gości wchodzących na teren NCPS SOLARIS w jednym czasie nie
może przekroczyć 30 osób (z jednym opiekunem).
3. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem wyznaczonym przez SOLARIS. Odłączanie
się od grupy i samowolne zwiedzanie jest surowo zabronione.
4. Grupy zorganizowane poruszają się trasą wyznaczoną przez pracownika NCPS
SOLARIS. Trasa zwiedzania jest uzależniona od aktualnego stanu pracy maszyny,
więc jest ustalana na bieżąco i może ulegać zmianom.
5. Opiekunowie wycieczki ponoszą odpowiedzialność za zachowanie jej uczestników.
6. Opiekunowie wycieczki są odpowiedzialni za stosowanie się do zaleceń
i poleceń pracownika oprowadzającego wycieczkę oraz zdyscyplinowanie
podległych im podopiecznych.
7. Opiekunowie wycieczki oraz pracownik oprowadzający powinni przebywać cały czas
w bezpośredniej bliskości uczestników wycieczki.
8. Uczestnikom wycieczki i ich opiekunom bezwzględnie zabrania się dotykania
maszyn, urządzeń oraz instalacji elektrycznych.
9. Każdy uczestnik zobowiązany jest podporządkować się zaleceniom i poleceniom
pracownika oprowadzającego wycieczkę.
10. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa pracownicy ochrony
SOLARIS mają prawo do kontroli bagaży osobistych. Zwiedzający, którzy odmówią
poddania się kontroli lub pozostawienia bagażu w miejscu wyznaczonym przez
pracownika SOLARIS, nie zostaną wpuszczeni na teren SOLARIS.
11. Zabronione jest wnoszenie na teren SOLARIS broni oraz środków mogących
zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu.
12. SOLARIS nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające ze stanu zdrowia lub
umyślnego działania zwiedzających.
13. Po zakończeniu zwiedzania opiekun wycieczki zobowiązany jest do sprawdzenia, czy
wszyscy uczestnicy opuścili obiekt.

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwiedzania
NCPS SOLARIS
przy ul. Czerwone Maki 98,
30-392 Kraków

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA WYCIECZKI

…………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko opiekuna wycieczki)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa firmy/szkoły/placówki, w której opiekun jest zatrudniony)

1. Oświadczam, że zostałem(-am) zapoznany(-a) i przyjmuję do wiadomości
„Regulamin
zwiedzania
Narodowego
Centrum
Promieniowania
Synchrotronowego SOLARIS”.
2. Zobowiązuję się do opieki nad uczestnikami wycieczki i zapewniam
stosowanie się jej uczestników do postanowień ww. regulaminu i zaleceń
pracownika oprowadzającego wycieczkę.
3. Zobowiązuję się dostarczyć wraz z niniejszym oświadczeniem imienną listę
uczestników wycieczki.
4. Oświadczam, że w wycieczce zorganizowanej w dniu …………………………………
wraz ze mną weźmie udział ………………………. osób.

……………………………………………….

……………………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis opiekuna wycieczki)

