
REGULAMIN ZWIEDZANIA 
 FABRYKI SAMOCHODÓW UŻYTKOWYCH 

VOLKSWAGEN POZNAŃ 

Zwiedzanie zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań w Antoninku jest organizowane przez Dział 
Komunikacji- Public Relations. Wszystkie informacje dotyczące zasad oraz regulamin spotkań znajdują 
się na stronie internetowej http://www.volkswagen-poznan.pl/zwiedzanie_zakladu.  

1. Ustalenie terminu zwiedzania odbywa się drogą telefoniczną po zapoznaniu się osób
zainteresowanych z Regulaminem. 

2. Osobami upoważnionymi do ustalenia terminu są: Jerzy Włodarczyk oraz Maciej Łuczewski- telefon
61-871-4078 61-887-2549. 

3. Warunkiem niezbędnym do zwiedzenia Fabryki VWP jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na
adres firmy nie później niż tydzień po dokonaniu telefonicznej rezerwacji, adres poczty 
elektronicznej: wycieczki.vwp@vw-poznan.pl. Niedopełnienie tej formalności oznacza rezygnację ze 
zwiedzania.  

4. Grupa może liczyć minimum 10 osób, maksimum 30 osób [wliczając w to również opiekunów].
5. Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 15 roku życia nie mogą uczestniczyć w zwiedzaniu

Fabryki.
6. Zwiedzanie Zakładu może odbywać się tylko po wyznaczonej trasie, w obecności osoby

oprowadzającej.
7. Przed wejściem na zakład niezbędne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za grupę zwiedzającą

[Podczas wycieczki obecna musi być osoba zgłaszająca grupę]
• grupa pełnoletnia -1 opiekun,

• grupa niepełnoletnia ( do 15 osób) – 1 opiekun,

• grupa niepełnoletnia ( 15 - 30 osób) – 2 opiekunów. Osoby niepełnoletnie wchodząna teren
zakładu pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i
zachowanie podopiecznych.

8. Osoba oprowadzająca grupę ma prawo do odmówienia oprowadzenia na Zakład osób, w
stosunku, do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

9. Osoba oprowadzająca ma prawo do przerwania zwiedzania Zakładu w przypadkach rażącego
łamania zasad bezpieczeństwa lub nieprzestrzegania zasad regulaminu..

10. W hali Działu Budowy Karoserii obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia okularów ochronnych
(okulary wypożycza VWP). Volkswagen Poznań nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenie ubrania spowodowane iskrami odpryskowymi.

11. Na terenie Fabryki VWP obowiązuje kategoryczny zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku, w
szczególności zakaz wnoszenia na teren fabryki:
• aparatów fotograficznych,
• dyktafonów,
• telefonów komórkowych z wbudowanym aparatem fotograficznym,
• kamer video.

12. Podczas zwiedzania zakładu VWP obowiązuje zakaz palenia papierosów.
13. Na terenie zakładu VWP istnieje wzmożony ruch samochodów ciężarowych, wózków widłowych

oraz innych pojazdów uczestniczących w procesie produkcji. Każdy taki pojazd jest 
uprzywilejowany, uczestnicy wycieczki są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa, oraz do 
niezakłócania procesu produkcji.  

14. VWP nie ponosi odpowiedzialności za:
• pozostawione przez zwiedzających przedmioty na terenie zakładu.
• szkody poniesione przez zwiedzających na skutek nie przestrzegania niniejszego regulaminu i

powszechnych zasad bezpieczeństwa.
15. Opiekun grupy jest zobowiązany do okazania polisy ubezpieczeniowej.
16. Zwiedzanie zakładu przewidziane jest wyłącznie dla grup zorganizowanych. Fabryka nie pobiera

opłat za organizację zwiedzania, oraz nie prowadzi działalności komercyjnej w tym zakresie ( np. 
za pośrednictwem biur podróży). 

http://www.volkswagen-poznan.pl/zwiedzanie_zakladu



