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Regulamin korzystania  

z symulatora pojazdu kolejowego 

Spółki Koleje Śląskie  

dla uczestników posiadających 

Voucher 45 minutowy 
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1. Symulator pojazdu kolejowego jest własnością Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. 

2. Symulator pojazdu kolejowego jest obsługiwany przez operatora symulatora. 

3. Przed rozpoczęciem udziału w symulacji uczestnik zobowiązany jest odbyć 

szkolenie BHP oraz przeszkolenie wstępne przeprowadzone przez operatora 

symulatora. 

4. Uczestnik ma zakaz fotografowania urządzeń znajdujących się  

w kabinie maszynisty symulatora a także urządzeń znajdujących się  

w siedzibie Spółki Koleje Śląskie. 

5. Zakaz wnoszenia, spożywania napojów oraz jedzenia w kabinie symulacyjnej 

symulatora. 

6. Zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych w kabinie 

symulacyjnej symulatora oraz pomieszczeniach przyległych. 

7. Wszelką odpowiedzialność za wyrządzone szkody w kabinie maszynisty 

symulatora ponosi uczestnik. W przypadku wystąpienia usterek, awarii zostanie 

wystawiona faktura na koszt użytkownika przez firmę SIMFactor Sp. z o.o.,  

która wykonuje prace serwisowe symulatora pojazdu kolejowego.  

8. Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są o przybycie  

z opiekunem prawnym, który bierze pełną odpowiedzialność  

za zachowanie, postępowanie osoby nieletniej i wyrządzone szkody. 

9. W trakcie symulacji, uczestnikowi może towarzyszyć maksymalnie jedna osoba 

towarzysząca. Osoba towarzysząca odpowiada za swoje zachowanie, jest 

zobowiązana przestrzegać regulaminu oraz  zaleceń opiekuna symulatora. 

Osoba towarzysząca może zostać poddana odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody. 

10. Symulacja trwa 45 minut. 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania sesji na symulatorze (zmiana 

terminu) bez podania przyczyny. 
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RAMOWY PROGRAM SYMULACJI NA SYMULATORZE POJAZDU KOLEJOWEGO DLA 

UCZESTNIKÓW POSIADAJĄCYCH VOUCHER 45 MINUTOWY 

1. SZKOLENIE BHP ORAZ PRZESZKOLENIE WSTĘPNE  

a. Omówienie  zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  

b.         Omówienie działania podzespołów symulatora pojazdu kolejowego  

Czas szkolenia:.5min. 

2. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 

a. Zaznajomienie uczestnika  z obsługą  symulatora. 

Czas szkolenia: 5 min. 

3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: 

a. Przygotowanie pociągu do jazdy. 

b. Jazda pociągiem. 

Czas jazdy: 45 min.  

4. OMÓWIENIE PRZEBIEGU SYMULACJI 

Czas szkolenia 5 min.  

ŁĄCZNY WYMIAR UŻYTKOWANIA SYMULATORA POJAZDU KOLEJOWEGO PRZEZ UCZESTNIKA: 

                60 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


