
Zásady pro provedení exkurze v DPMB, a.s. 
 

Maximální počet účastníků ve skupině je 35 (u školních skupin mimo pedagogický doprovod). 
U skupiny nad 15 žáků je nutný doprovod 2 osob pedagogického dozoru, u skupiny do 15 žáků stačí 
1 osoba pedagogického dozoru. 
 

Do DPMB povolen přístup pouze určeným a předem dohodnutým vstupem, včetně místa vyčkání, kde 
účastníky převezme odpovědná osoba DPMB. 
Do prostorů DPMB je dovoleno vstupovat pouze za asistence odpovědné osoby DPMB pověřené 
doprovodem exkurze.  
Není dovolen vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

 

Po dobu pobytu v prostorách DPMB je nutno: 
 

 dodržovat pokyny odpovědné osoby DPMB pověřené doprovodem účastníků exkurze 
 dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na charakter provozu 
 sledovat místní provozní podmínky a omezit nekontrolovaný pohyb dětských účastníků 

prohlídky jejich bedlivým dozorem – zvláštní pozornost je nutné věnovat možnému 
vzdálení se jednotlivých účastníků od skupiny 

 udržovat pořádek tím, že nebudou odhazovány žádné předměty mimo určené nádoby 
(papíry, plechovky od nápojů, plastové láhve, sklo, zbytky potravin, žvýkačky apod.)  

 brát zřetel na skutečnost, že s ohledem na druh provozu není z hygienického a 
bezpečnostního hlediska vhodné konzumovat potraviny na vnitřních pracovištích 
jednotlivých provozoven (kontaminace nečistotami, uklouznutí na zbytcích potravin, 
sáčcích, papírech) 

 doporučit účastníkům exkurze, aby přizpůsobili oblečení, obuv i další osobní věci 
charakteru pracovišť  

 ihned uvědomit odpovědnou osobu DPMB, která účastníky exkurze doprovází 
v prostorách DPMB, o vzniku mimořádné události během exkurze (úraz účastníka 
exkurze, poškození jeho oblečení nebo obuvi, potřísnění chemickou látkou, olejem, 
barvou nebo mazivem apod.) 

 vzít na vědomí skutečnost, že DPMB nenese odpovědnost za ztrátu věcí a předmětů 
účastníků exkurze 

 omezit používání mobilních telefonů s hlasitým vyzváněním, které by bylo možné 
zaměnit za signály (klakson, výstražné zvuky apod.) 

 zabránit vnášení předmětů, které by svým charakterem mohly způsobit vznik 
mimořádné události (pyrotechnika, chemické látky apod.) 

 nekouřit a nepoužívat otevřený oheň 
 zabránit manipulaci s ovládacími prvky zařízení, uvádět do chodu stroje a přístroje, příp. 

jakkoli zasahovat do režimu chodu jednotlivých zařízení, pokud odpovědná osoba 
DPMB, pověřená doprovodem nestanoví pro konkrétní místo nebo zařízení jinak 

 
Při ukončení prohlídky je zakázáno vynášet z DPMB jakékoli věci, materiál a předměty, s výjimkou 
reklamních předmětů předem k tomu určených. 
 

 
 

Prohlášení odpovědné osoby zájemce 
 

Potvrzuji seznámení účastníků exkurze s výše uvedenými zásadami a beru na 
vědomí všechny skutečnosti z nich vyplývající, včetně obecné odpovědnosti 
odpovědné osoby zájemce. 
 
 
 
......…………………....     ...............………………………………………………… 
           Datum                             Podpis odpovědné osoby zájemce (doprovod skupiny) 
 


