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REGULAMENT DE PARTICIPARE
Programul “ȘCOALA ALTFEL” la Compania Apa Braşov

I. PREAMBUL
La aceste activităţi participă preşcolari, elevi din ciclul de învăţământ primar, gimnazial sau elevi de
liceu, profesori şi părinţi. Acestea durează în medie 2 ore şi pot fi desfăşurate pentru grupuri de 10
- 40 de persoane.
Numărul maxim de înscrieri care pot fi onorate lunar este de 20 respectiv o vizită/zi/obiectiv, de luni
până vineri, astfel:


8 solicitări alocate unităţilor de învăţământ primar la Uzina de Apă Târlung



12 solicitări alocate unităţilor de învăţământ gimnazial şi de liceu la Staţiile de Epurare de la

Braşov, Feldioara, Lunca Câlnicului, Hoghiz sau Bogata.
În cadrul vizitei, elevii vor primi explicaţii din partea specialiştilor noştri. Ulterior, aceştia vor
participa la o prezentare interactivă pe tema importanţei apei în viaţa oamenilor, dar şi la un
concurs de desen/idei/eseuri. Cele mai bune 3 lucrări vor fi premiate.
Prezentul regulament se adresează unităţilor de învăţământ interesate.
Participarea implică respectarea obligatorie a tuturor prevederilor prezentului regulament.
Mai multe informaţii privind programul puteti obţine de la:


Alina Bălătescu sau Cristian Stoian – tel. 0268 407376, comunicare@apabrasov.ro



Simona Pavel – tel. 0268 407712, clienti@apabrasov.ro

II. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE
Programul “Şcoala Altfel” la Compania Apa se desfășoară pe parcursul anului școlar, cu excepția
lunilor decembrie și ianuarie.
Înscrierile în acest program se vor face pe baza următoarelor documente:


Solicitare de vizită



Tabel nominal cu participanţii



Declaraţie pe propria răspundere a profesorului îndrumător privind asigurarea supravegherii
elevilor pe durata prezenței în incinta Companiei

Documentele se pot transmite pe adresa clienti@apabrasov.ro sau se pot depune la Registraturile
Companiei Apa Brașov S.A. de pe str. Vlad Tepeş nr.13 şi str. Crişana nr.1-3 (lângă Piața Dacia).
Solicitările vor fi transmise separat pentru fiecare clasă.
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III. CRITERII DE PARTICIPARE


Toți vizitatorii vor avea acces în incinta societăţii numai în baza unei cereri ce va fi aprobată
de Directorul General al Companiei Apa Brașov S.A.



Selecţia pentru desemnarea participanţilor la programul “Şcoala Altfel” se va face în
ordinea primirii documentelor de înscriere.



Unitatea de învățământ asigură planificarea acțiunii și transportul elevilor de la școală la
fiecare obiectiv vizat.



Unitatea de învăţământ trebuie să asigure cel puțin 2 însoţitori (profesori) pentru un număr
de 15 elevi.



În cadrul unei vizite nu sunt acceptate grupuri mai mari de 40 persoane (elevi și însoțitori).



Documentele de înscriere care nu vor conţine toate informaţiile solicitate vor fi respinse.

IV. ACTE NECESARE
La momentul începerii vizitei este obligatorie prezentarea unui act de identitate valabil, în original,
al profesorului îndrumător.

V. OBIECTIVELE INCLUSE ÎN PROGRAM
Nr.

Obiective de vizitat

Timp mediu de vizitare/
Activităţi educative

Crt.
1.

Uzina de Apă Târlung

2 ore

2.

Staţia de Epurare Braşov

2 ore

3.

Staţia de Epurare Feldioara

2 ore

4.

Staţia de Epurare Hoghiz

2 ore

5.

Staţia de Epurare Lunca Câlnicului

2 ore

6.

Laborator Apă Uzată Brașov

1 oră
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VI. REGULI DE SECURITATE
Normele interne de securitate şi sănătate obligatorii pentru toţi vizitatorii care intră pe teritoriul
societăţii cu ocazia vizitelor organizate de unitatea de învăţământ se aplică şi acestui program.
Pentru a evita producerea unor accidente sau evenimente nedorite (incendii sau alte incidente
periculoase) se stabilesc următoarele :
1. prevederile stabilite în prezentul regulament sunt valabile pe perioada vizitei în societate;
2. pentru vizitele efectuate în grupuri mai mari de 15 elevi, numărul de lucrători din cadrul
societăţii, care îi însoţesc, se va suplimenta până la limita evitării oricărui pericol;
3. unitatea de învăţământ (prin profesorul îndrumător) se asigură că, pe tot parcursul vizitei,
comportamentul fiecărui elev este decent şi respectă regulile de securitate şi sănătate,
conform instruirii primite;
4. în cazul apariţiei unor factori de risc sau pericole, Compania Apa va aviza operativ unitatea
şcolară pentru stabilirea noilor măsuri de securitate ce se impun; continuarea vizitei, în
condiţii de securitate necorespunzătoare este interzisă;
5. Compania Apa Braşov are obligaţia să asigure pe traseul ce urmează a fi vizitat delimitarea
zonelor de lucru periculoase prin: marcare, semnalizare şi avertizare cu indicatoare de
securitate adecvate;
6. în condiţiile producerii unor avarii, incendii sau explozii, părţile au obligatia de a colabora,
până la sosirea serviciilor de urgenţă, care au fost anunţate imediat, subordonându-se
acestora după venirea lor;
7. în cazul producerii unui eveniment sau incident periculos se va apela la ajutor medical de
specialitate , se va anunţa telefonic serviciul de urgenţă 112;
8. în cazul producerii unui

eveniment

vor fi anunţate conducerile celor două unităţi şi

responsabilii S.S.M.;
9. Compania Apa Braşov răspunde, pe durata vizitei, de menţinerea căilor de acces libere;
10. accesul pe proprietatea societăţii se va face prin intrările principale;
11. conducerea unităţii de învăţământ se va asigura că pe durata vizitei, elevii poartă
încălţăminte adecvată (cu talpă antiderapantă) pentru a preveni alunecarea pe căile de
acces, atât în mediul interior cât şi în mediul exterior al societăţii;
12. traseele de deplasare în cadrul obiectivului societăţii vor fi stabilite de către conducerea
Companiei Apa Braşov; acestea vor fi respectate cu stricteţe de către lucrătorii Companiei,
care vor însoţi grupul cât şi de către vizitatori;
13. se interzice vizitarea locurilor de muncă pentru care nu s-a primit acceptul;
14. este obligatorie respectarea indicatoarelor de securitate şi circulaţie în locurile vizitate
ex. :’’PERICOL DE ÎNEC’’, ’’INTERZIS APLECAREA PESTE BALUSTRADE’’, ’’INTERZIS
ACCESUL ÎN ZONĂ’’;
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15. se interzice urcarea pe acoperişurile clădirilor (staţii de pompe, staţii de epurare) sau alte
locuri la înălţime (rezervoare de apă, decantoare), etc.;
16. este interzis accesul vizitatorilor în locuri unde se execută lucrări de reparaţii sau
întreţinere, lucrări de reabilitare sau locuri de muncă cu grad ridicat de risc (staţii de
clorinare);
17. este interzis accesul în zonele în care sunt ridicate diferite sarcini cu ajutorul instalaţiilor de
ridicat (Staţie de Pompare, Uzina de Apă, Staţia de Epurare);
18. persoanele străine nu vor intra în raza de acţiune a utilajelor aflate în mişcare;
19. şeful obiectivului vizitat se va asigura ca persoanele aflate în vizită să nu fie atacate de
câinii care sunt în grija societăţii ;
20. este interzis accesul cu animale de companie pe amplasamentele societatii;
21. este interzisă abandonarea de resturi de hârtie sau alte deşeuri în spaţiile vizitate;
22. la apariţia unui pericol iminent, persoanele aflate în vizită sunt obligate să părăsească zona
respectivă, în baza recomandărilor lucrătorilor societăţii care îi însoţesc pe aceştia;
23. deplasarea pe holurile societăţii se va face numai pe direcția înainte, pe partea dreaptă a
culoarului de deplasare;
24. deplasarea se va face ţinând cont de starea (calitatea şi aderenţa) căilor de circulaţie fiind
interzise alergatul şi/sau “patinatul” pe suprafeţele de gresie, mozaic sau parchet lăcuit;
25. deschiderea uşilor se va efectua atent pentru a nu accidenta vreo persoană aflată în
imediata apropiere a ei;
26. staţionarea pe culoarele de deplasare este strict interzisă;
27. deplasarea pe scări se va efectua pe partea dreaptă; se va păşi pe fiecare treaptă şi este
interzisă păşirea peste două sau mai multe trepte; staţionarea pe scări este interzisă; se va
folosi pentru sprijin mâna curentă a balustradei scării;
28. deplasarea în exteriorul clădirilor (în incinta Staţiei de Epurare, a Staţiilor de Pompare sau a
Uzinei de Apă) se va face cu respectarea indicatoarelor de semnalizare;
29. deplasările se vor efectua pe căile de acces amenajate in acest scop; este interzisă
deplasarea vizitatorilor pe alte trasee decât cele stabilite anterior;
30. zonele de acces sunt cele prezentate de către însoţitorul/însoţitorii societăţii pentru fiecare
locaţie în parte;
31. se interzice atingerea instalaţiilor, aparatelor sub tensiune sau a tablourilor electrice;

Vă rugam să acordaţi atenţie tuturor informaţiilor menţionate în acest Regulament!
Vizitarea obiectivelor Companiei Apa Braşov, în bune condiţii, necesită cunoașterea şi
respectarea normelor de securitate.
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VII. TRANSPORTUL LA OBIECTIVELE COMPANIEI APA BRAŞOV
Unitatea de învăţământ asigură planificarea acţiunii şi transportul de la şcoală la fiecare obiectiv
vizat și retur.

VIII. ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA MATERIALELOR FOTO ŞI VIDEO
Prin înscrierea şi participarea la programul “Şcoala Altfel” la Compania Apa Braşov vă exprimaţi
acordul pentru utilizarea ulterioară a materialelor foto şi video realizate de noi în cadrul vizitelor.
Materialele vor fi folosite în scopul promovării activităţilor desfăşurate de Companie și vor fi postate
pe www.apabrasov.ro și pe pagina oficiala de Facebook. În acest sens, veți semna un acord care
poate fi găsit pe site-ul companiei.

IX. CONDIŢII DE ANULARE
În cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă, Compania Apa Braşov îşi rezervă dreptul de a anula
parţial sau total vizita programată.

