REGULAMIN ZWIEDZANIA
FABRYKI FARM FRITES POLAND SA W LĘBORKU
07.09.2019
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Warunkiem uczestnictwa w zwiedzaniu fabryki jest ustalenie godziny zwiedzania,
poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 787 666 519.
Zapisy możliwe są od 2 września br. w godzinach 11.00-14:00. Liczy się kolejność
zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.
Każdy może zapisać maksymalnie 5 osób.
W zwiedzaniu fabryki mogą wziąć udział osoby dorosłe oraz dzieci, które ukończyły
12 lat (urodzone w 2007 roku i starsze).
Dzieci w wieku od 12 do 16 lat podczas zwiedzania muszą pozostawać pod opieką
osoby dorosłej.
Grupa może liczyć max. 15 osób (plus 2 osoby oprowadzające).
Zwiedzanie fabryki odbywa się tylko po wyznaczonej trasie, w obecności osoby
oprowadzającej.
Każda osoba zwiedzająca musi posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający
tożsamość (dowód osobisty/prawo jazdy/paszport/legitymacja szkolna).
Prosimy o przybycie 10 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia zwiedzania.
Przybycie po planowanej godzinie zwiedzania oznacza brak możliwości wejścia na teren
fabryki.
W przypadku braku możliwości przybycia na zwiedzanie prosimy o kontakt pod
numerem tel. 787 666 519.
Ze względu na bezpieczeństwo produktu, na teren hal produkcyjnych:
- nie można wchodzić z biżuterią,
- nie można wnosić plecaków, dużych toreb,
- nie można wnosić jedzenia, napojów itp.
Ze względu na bezpieczeństwo osób zwiedzających dopuszczalne jest jedynie
płaskie i zakryte obuwie.
Na terenie hal produkcyjnych obowiązuje zakaz używania aparatów
fotograficznych, telefonów komórkowych oraz kamer wideo.
Na całym terenie FFP obowiązuje zakaz palenia papierosów.
Na terenie hal produkcyjnych obowiązuje fartuch oraz czepek ochronny, które będą
dostępne na miejscu.
Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzenia osób,
w stosunku do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków
odurzających.
Osoba oprowadzająca ma prawo do przerwania zwiedzania fabryki w przypadkach
rażącego łamania zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania zasad regulaminu.
FFP nie ponosi odpowiedzialności za:
- przedmioty pozostawione na terenie FFP,
- szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nieprzestrzegania niniejszego
regulaminu i powszechnych zasad bezpieczeństwa.
Wejście na teren fabryki oznacza zgodę na utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku
zwiedzającego do celów promocyjnych Farm Frites Poland SA bez ograniczenia
w zakresie rodzaju nośnika, czasu, miejsca, liczby egzemplarzy oraz bez konieczności
uiszczenia na jego rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat.

