Regulamin Programu Edukacji Ekologicznej – Z Wisły do Wisły podróże
z Kropelkiem
§1
Postanowienia ogólne
1. Program Edukacji Ekologicznej – Z Wisły do Wisły - podróże z Kropelkiem jest
realizowany i finansowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m. st. Warszawie S.A.
2. Program jest programem skierowanym do dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych
i średnich z aglomeracji Warszawskiej i gmin ościennych.
3. Program jest podzielony na etapy skierowane do konkretnej grupy dzieci.
4. Program realizowany jest od 2007 roku, a czas jego realizacji nie jest określony
i zależy od decyzji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A.
5. Działania edukacyjne mają na celu kształtowanie świadomości młodzieży z zakresu
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, promowanie zachowań proekologicznych.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1. Programie – należy przez to rozumieć Program Edukacji Ekologicznej – Z Wisły do
Wisły podróże z Kropelkiem.
2. MPWiK S.A. – należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
3. Spółce – należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
4. Szkole – należy przez to rozumieć placówkę oświatową na terenie miasta
st. Warszawy i gmin ościennych, która zgłosiła udział w Programie.
5. Zakładzie – należy przez to rozumieć Zakład Wodociągu Centralnego lub
Oczyszczalni Ścieków „Czajka”.
6. Ochronie – należy przez to rozumieć pracownika Działu Ochrony i P.Poż Miejskiego
przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
7. Etapie II – należy przez to rozumieć etap Programu przygotowany dla dzieci klas 1 –
3 Szkół Podstawowych.
8. Etapie III – należy przez to rozumieć etap Programu przygotowany dla dzieci klas 4 –
6 Szkół Podstawowych.
9. Etapie IV – należy przez to rozumieć etap Programu przygotowany dla młodzieży
gimnazjalnej i szkół średnich.
10. Prowadzącym – należy przez to rozumieć pracownika Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji prowadzącego zajęcia.
11. Zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia odbywające się na terenie Zakładu
Wodociągu Centralnego lub Oczyszczalni Ścieków „Czajka” prowadzone przez
pracownika Miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.
Warszawie S.A..
12. Teren – dowolnie określony fragment powierzchni lądowej należącej do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

§3
Zasady uczestnictwa w Programie
1. Do udziału w Programie mogą zgłaszać się szkoły zgodnie z prowadzonym w danym
roku szkolnym Etapem Programu.
2. Zgłoszenie do Programu odbywa się drogą elektroniczną na adres podany na stronie
internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce Program Edukacji Ekologicznej.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu podanym na stronie
internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce Program Edukacji Ekologicznej.
4. Udział w Programie jest potwierdzony po otrzymaniu wiadomości mailowej
potwierdzającej zarezerwowanie konkretnej daty i godziny zajęć na terenie Zakładu.
5. Etapy Programu skierowane są do różnych grup wiekowych dzieci i różnią się
sposobem i miejscem prowadzenia zajęć.
6. Informacja o obowiązującym etapie Programu na dany rok szkolny jest umieszczana
na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce Program Edukacji
Ekologicznej.
7. Udział w Programie jest bezpłatny.

§4
Zasady udziału w zajęciach
1. Zajęcia w ramach Programu odbywają się na terenie Zakładu Wodociągu
Centralnego, przy ul. Koszykowej 81 w Warszawie lub Oczyszczalni Ścieków
„Czajka” przy ul. Czajki 4/6.
2. Zajęcia odbywają się w konkretnych datach i godzinach ustalonych uprzednio
z pracownikiem Działu Promocji.
3. Z uwagi na strefę ochrony sanitarnej obiektów eksploatacyjnych Spółki, tj. zakładów
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków nie wydaje się zgody na przebywanie na
terenie Zakładu osób trzecich bez zgody Kierownictwa Spółki.
4. Potwierdzenie udziału w Programie z rezerwacją terminu jest jednoznaczne ze zgodą
na przebywanie w określonym czasie na terenie Zakładu.
5. Zajęcia odbywają się w grupach zorganizowanych, których liczebność nie może
przekraczać 30 uczniów i 3 nauczycieli.
6. Na terenie Zakładu podczas zajęć nie można spożywać pokarmów.
7. Udział w zajęciach jest dobrowolny i zobowiązuje do odpowiedniego zachowania tj.:
a) Nie dopuszcza się używania obraźliwych i nie cenzuralnych słów,
b) Nie dopuszcza się czynnego przeszkadzania prowadzącemu w prowadzeniu
zajęć.
c) Nie dopuszcza się dotykania maszyn oraz wody biorącej udział w procesie
uzdatniania, ścieków biorących udział w procesie oczyszczania i odpadów.
d) Nie dopuszcza się palenia tytoniu.
e) Zobowiązuje się uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.
f) Zobowiązuje się uczniów do spokojnego zachowania (nie biegać, nie krzyczeć,
nie zagrażać bezpieczeństwu innych).
8. Nieodpowiednie zachowanie będzie upomniane przez prowadzącego zajęcia, trzecie
z kolei upomnienie jednego ucznia jest jednoznaczne z opuszczeniem terenu
Zakładu przez danego ucznia wraz z opiekunem ze szkoły.

9. Jeżeli program etapu przewiduje wcześniejsze przygotowanie uczniów do zajęć na
terenie Zakładu, zobowiązuje się uczniów do posiadania podstawowej wiedzy.
10. Na terenie Zakładu panuje ruch kołowy, w związku z powyższym zobowiązuje się
uczestników zajęć do respektowania prawa drogowego, znaków drogowych
i poruszania się po chodnikach.
11. Zezwala się na wykonywanie zdjęć na terenie Zakładu.
12. Nie dopuszcza się kręcenia filmów bez pisemnej zgody Zarządu MPWiK.

§5
Postanowienia końcowe
1. W sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi, uczestnicy są zobowiązani
wykonywać polecenia prowadzącego oraz ochrony.
2. Za szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się do zaleceń prowadzącego,
ochrony lub pracowników Spółki odpowiadają uczestnicy zajęć.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej.
4. Zgłoszenie udziału w zajęciach i udział w nich jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu.
5. Kwestie organizacyjne nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są
przez Dział Promocji, kwestie prawne nieuregulowane w niniejszym regulaminie
rozstrzygane są przez Dział Prawno – Majątkowy MPWiK S.A.

