
Regulamin''zwiedzania i innych zorganizowanych form pobytu na terenie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ostrowie

Wielkopolskim przez grupy zorganizowane dzieci, mlodzieży szkolnej oraz
osób dorosłych

l. Cel

Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad przyjmowania zorganizowanych grup
przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarne.| W ostrowie Wielkopolskim.
Przedmiotem regulaminu są Wytyczne w zakresie:

1) zgłaszania iwydawania zezwoleń do wstępu na teren Komendy Powiatowej PsP,
2) sposobu organizacji zwiedzenia oraz innych form pobytu,

3) zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Komendy Powiatowej PsP,
4) zakresu odpowiedzialności za uczestników przebywających na terenie Komendy

Powiatowej PSP.

ll' Postanowienia ogólne

1. W ramach prowadzonej przez Komendę Powiatową PSP edukacji w zakresie ochrony
przeciwpożarowej jak również ogólnie rozumianego bezpieczeństwa umoźliwia się
zwiedzanie iorganizację innych form pobytu na terenie Komendy Powiatowej Państwowej
straży Pożarnej w ostrowie Wielkopolskim.

2. Przebywanie na terenie Komendy moźe odbywać się wyłącznie w grupach

zorganizowanych.
Termin zwiedzania i zorganizowania innych form pobytu naleźy ustalić telefonicznie
z dowódcą JRG lub z_cą dowódcy pod numerem tel. 62 332 42 80/87, co najmniej 7 dni
przed planowanym przyjazdem.

Zgodę na pobyt na terenie Komendy przez grupy zorganizowane wydaje Komendant
Powiatowy PSP, na podstawie wypełnionego zgłoszenia (załącznik nr 1do regulaminu),
przesłanego na adres Komendy: ul. Batorego 21, 63-400 ostrów Wielkopolski lub adres

e-mail: kppspo ;trgw@psp.wlkp.pl

Przebywanie na terenie Komendy w ramach zorganizowanych grup jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osoboiłych oraz wykonywanie
i publikowanie zdjęć, szczególy zagadnienia reguluje Klauzula informacyjna ( stanowiąca
załącznik nr 2 do regulaminu).

Zwiedzanie Komendy Powiatowej PSP odbywa się wyłącznie We Wtorki i czwartki
w godz. od 11:00 do 13:00. Pozostałe formy pobytu wymagają intywidualnego ustalenia

z dowódcą JRG.

Termin zwiedzania lub pobytu może uleć zmianie lub odwołaniu w każdym momencie,

a w przypadkach nagłych bez uprzedniego powiadamiania.

Komenda Powiatówa PSP nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie
Komendy.
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lIl. Zasady bezpieczeństwa

oprowadzającym zorganizowaną grupę jest funkcjonariusz wyznaczony przez dowódcę JRG

w Ostrowie Wielkopolskim.
za bezpieczeństwo, zachowanie uczestnikóW, przestrzeganie obowiązujących przepisów,

regulaminu wśród dzieci, młodzieży, oraz innych uczestników przebywających na terenie
Komendy odpowiadają opiekunowie grupy, którzy w przypadku zauważenia zagrożenia

informują natychmiast oprowadzającego.
Uczestnicy grup i opiekunowie mają obowiązek przestrzegania poniższych zasad:

1-) nie wolno dotykać żadnego sprzętu i urządzeń bez zgody funkcjonariusza,

2) nie wolno spożywać posiłków ani pić napoi podczas zwiedzania,

3) na terenie Komendy zabrania się używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu,
4) zabrania się samowolnego oddalania się od grupy,

5) zabrania się wynoszenia lub przenoszenia jakichkolwiek rzeczy z terenu Komendy,

6) zabrania się przebywania na terenie Komendy W stanie nietrzeźwym i pod wpĘwem
środków odurzających,

7) osoby uczulone na ukąszenia owadów, mające lęk wysokości, posiadające rany lub

zmiany skórne, powinny poinformować o tym opiekuna grupy i przedstawiciela

Komendy przed rozpoczęciem zwiedzania oraz rozważyć możliwość zrezygnowania z

wejścia do niektórych pomieszczeń Komendy lub wykonywania pewnych czynności,

8) w przypadku jakichkolwiek obrażeń ciała, skaleczeń, ran, fakt ten musi być natychmiast
zgłoszony do przedstawiciela Komendy,

9) nie wolno wchodzić na drogi przeznaczone dla ruchu pojazdów i sprzętu.

Należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby oprowadzającej'
Należy poruszać się W zwartej grupie tylko po ciągach komunikacyjnych wskazanych przez

oprowadzającego, a w przypadku nagłego przerwania zwiedzania udać się bezpośrednio do
wyjścia głównego.

6. Nieprzestrzegan ie przepisów niniejszego regulaminu może

do natychmiastowego zakończen ia wycieczki.
doprowadzić



załącznik nr 1

do Regulaminu zwiedzania i innych form
pobytu na terenie Komendy Powiatowej PSP
w Ostrowie Wielkopolskim

pieczęć placówki miejscowość, data

Komendant Powiatowy

Państwowej straży Pożarnej

w Ostrowie Wielkopolskim

zwracamy się z prośbą o możliwość zwiedzenia Komendy Powiatowei PsP / innej formy

pobytu*

- nazwa organizatora......

- data wizyty ........

_ liczba uczestników ...........'..........'......'.'...'

_ przedział wiekowy uczestników..'..'

- liczba opiekunów

_ osoba do kontaktów, nr tel .komórkowego ...'

Czytelny podpis

*niepot.zebne skreślić

ośWnDczENIE

Ja niźej podpisana/y oświadczam' że:

_ zapoznalam/em się z postanowieniami Regulaminu zwiedzania i innych form pobytu na terenie Komendy

Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim,

_ czlonkowie zorganizowan€j grupy zostali zapoznani z treścią Regulaminu Źwiedzania iinnych form pobytu na

terenie Komendy Powiatowei PSP,

_ zapoznałam/łem pełnoletnich członków zorganizowanej grupy lub rodzicóVopieliunów prawnych grupy

odwiedzaiących dzieci/ z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania dany€h osobowych,

- opiekUn grupy będzie ponosil odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków zorganizowanej grupy oraz bierze

odpowiedzialność za ewentualne następstwa przebywania na terenie Komendy.

Eata i czytelny podpis



Załącańk nt 2
do Regulaminu zwiedzania i innych fonn
pobytu na terenie Komendy Powiatowej PSP
w Ostrowie Wiell<opolskim

KL AA ZIJL A INI'ORMACYJNI.

Z godlde z art' |3 ust. 1 i 2 ogólnego RozporząJzenia Parlamen u Ełuopejskiego i Rrdy lUE)
ill6/579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóll fizyczrych rł związku
z plzeilulatzaniem dan'lch clsobowych i w sprav'ie swobodnego przerływu takich dal rych oraz
uuhyl :nia dyrektywy 9 5/46lwE (RoDo), infonnuję, że:

l. Adminishatorem pŹetwarzającyn L Płmi/Parra dane osobowe jest K<lmendant
Powiatowy Parisrwowej straą' Pożamej (adres: ul. Batol€|go 21,
63-400 oshów Witdkopolski.)'

2. W Komendzie Pc wiatowej PSP w Ostrowie Wielk< lpolskim wyznaczot Ly zlcstał
Inspektor ochrony Danych: ( 61-7a7 Ptlznań ul. Maszta larslta 3, tel.: (61) 21!.-20-585,
kontakt elekroniczny: ! gl://w''.lv.tl5g1 !Ę lliio{|'

3. Państwa dane osobowe będą przetwarz ane w celu populą &acji zAgadnleń ochrony
przeciwpożaro łej w mmach tnv. prewencji społecznej - czyli zapobieganiu
powstawiania l)ożańw i innych mir j sccrwych zagtożeń zgodnie z art. 1 pkt. 1 usrawy
z24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (.r. Dll.U. z 2018 r. poz. 620)
w związku z alt. ó ust. l lit e RoI|o * ,,przetwarzanie jest niezbędne do wykolnarria
zadania realizowanlego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicalej powierzonej administratorowi".

4. Państwa dane osobowe w ramach celu olireślonego w purłkcie 3 ńe będą przek'aą^varre
do innych odbiorców.

5. Panstwa dirne łlsobowe będą przeclrow1'wane do momentu zakończenia poprrlaryzacji
danego przedsięwzlięcia wymienionLlgo ''v punkcie 3.

6. Państwa dane osobowe nie będą plzekaą,rvarre do paristwa trzeciego lub organizacji
międzynarodol vej .

7. Przysługuje Państlrnr prawo do Ę lania od administralora , ostępu do treśc i sv'oich
darrych, ich s1lrostłrwanią usunięcia, przeniesienia lutl ograniczeni a ptzet,varzaruą
wniesienia sprzecil"ru wobec przetn arzania.

8. Posiadają Państwo prawo do coftri pcia zgody tn pŹefiMarzmie danych w drlwolnym
momencie, bez wpĘ"l'lu na zgodnośó z ptawem przetwrrzanią llórego dokonarLo na
podstawie zgody wy'rażonej przed jł:j colhięciem;

9. Posiadają Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoL:czego, którym jest tlrząd
ochrony Danych Ctsobowych (00_193 \Varszawą ul' stawki 2, tel' 22 53 1 30 00' fax.
22 531 03 0l, r:-mail: ka lcelrl!ą! go,:o'gl'v.L|l) ieże{i uznają Pań$two. że
przetwmzanie naru,iza przepisy RODO.

10. Podanie przez ParLstwa danych osobo wych nie jest vymogiem ustawowlm, i jest
dobrowolne. K"onse'kwencją nie porlaniIl danych osobollych będzie brak milżlilvości
realizacj i celu r-lkreślonego w puokc ie 3 .

L7' Przet1łrarzanle podanych przez Panstv'a darrych osob rryyń nie będzie lndle,gało
zautomatyzowłmenxu podejmowaniiu dr::cyzji' wtym p rofilłiwanir1 o którym mLowa
w ań. 22 ust. l i 4 rloDo.


