VÁS ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24.června 2022
13:00 – 16:00 hodin

(poslední vstup do závodu je plánován na 15:30 hodin)

Přijďte se k nám podívat a prohlédněte si prostředí strojírenské výroby během jejího provozu!
Červený Dvůr 1130/39, 794 01 Krnov

Vážení návštěvníci,
Erdrich Umformtechnik je nadnárodním koncernem působícím v oboru tváření kovů s více než 50 letou historií.
S výrobními závody v Německu, České republice, USA a Číně jsme klíčovým globálním dodavatelem
komponentů převážně do automobilového průmyslu. Naším cílem je vytvářet dlouhodobé vazby s našimi
zákazníky, uspokojovat jejich potřeby a spolupodílet se na vývoji a optimalizacích řešení v oblasti mobility.
Přijďte se podívat na prohlídku závodu během Dne otevřených dveří krnovského závodu. Protože chceme,
abyste se u nás cítili bezpečně stejně jako naši zaměstnanci, uvádíme níže několik základních pravidel,
kterými je potřeba se při vstupu do závodu řídit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vstup do areálu je povolen pouze hlavní bránou společnosti. V areálu se pohybujte výhradně v místech označených páskou.
POKUD VÁM JEŠTĚ NEBYLO 15 LET, JE NUTNÉ, ABYSTE PŘIŠLI S OSOBOU STARŠÍ 18 LET, KTERÁ NA VÁS PO CELOU DOBU PROHLÍDKY AREÁLU DOHLÉDNE.
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEBUDETE DO AREÁLU SPOLEČNOSTI VPUŠTĚNI.
Přijďte na prohlídku v pevné obuvi a choďte pomalu. Vyhněte se volnému oblečení a rozpuštěným dlouhým vlasům. Obojí zvyšuje riziko úrazu.
Výrobky a skladový materiál, všechny stroje, strojní a technologická zařízení jsou výhradně majetkem společnosti. Během prohlídky na ně nesahejte.
Pokud se během prohlídky potkáte s manipulační technikou (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb), dejte jí vždy přednost.
Ve venkovních prostorech areálu společnosti dodržujte pravidla provozu na pozemních komunikacích dle právních předpisů ČR.
Choďte pouze do míst, která jsou určena k prohlídce. Vyhněte se naopak místům, která jsou označena výstražnou značkou nebo páskou.
Uposlechněte vždy pokynů dohlížejících zaměstnanců nebo ostrahy objektu.
Nevstupujte do areálu v žádném případě pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Totéž platí pro držení zbraní či jiných nebezpečných
předmětů. V případě porušení tohoto zákazu vám bude odepřen vstup anebo můžete být z areálu kdykoliv vykázáni.
Během prohlídky všech prostor nefoťte a nepořizujte jiné zvukové či obrazové záznamy. Své mobilní telefony a jiné přehrávače odložte na bezpečné
místo a během prohlídky je nechejte schované.
Kouření je povoleno pouze ve venkovním dřevěném altánu společnosti. Na jiných místech je kouření a rozdělávání otevřeného ohně přísně zakázáno.
Vše, co je majetkem firmy, nechejte vždy nedotčené a na svém místě.
V případě porušení výše uvedených bezpečnostních pokynů berete na vědomí, že můžete být vykázáni z areálu společnosti Erdrich
Umformtechnik. Zároveň berete na vědomí, že za všechna rizika spojená s porušením těchto pokynů jste zodpovědní vy nebo vaši zákonní
zástupci.

Souhlas v souladu s GDPR: svou účastí a podpisem na Dni otevřených dveří vyjadřujete souhlas s fotodokumentací nebo videozáznamy
pořízenými společností Erdrich Umformtechnik a také souhlasíte s jejich použitím pro marketingové účely společnosti.

