BUJAK INTEGRACYJNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI
V.1.0.R1.2019

Spis treści

1.

Wstęp

1

2.

Interpretacja symboli

2

3.

Struktura urządzenia

3

4.

Montaż

8

5.

Kontrola, konserwacja i naprawy

22

6.

Instrukcja użytkowania

22

7.

Warunki gwarancji

27

8.

Formularz zgłoszenia incydentu

29

0

INSTRUKCJA V.1.0.R1.2019

1. WSTĘP
Gratulujemy Państwu wyboru naszego produktu oraz życzymy satysfakcji wynikającej z jego
użytkowania.
Bujak integracyjny TERMA to urządzenie, które ma na celu integrację osób pełnosprawnych oraz tych z
niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich), dając możliwość
rehabilitacji ruchowej oraz społecznej. Urządzenie jest zgodne z normą PN-EN 1176.
Urządzenie wpisuje się w założenia projektowania uniwersalnego, czyli dostępnego dla wszystkich
potencjalnych użytkowników, zarówno pełnosprawnych ruchowo, jak i z niepełnosprawnością ruchową.
Bujak integracyjny dedykowany jest do użytku na zewnątrz pomieszczeń; na placach zabaw, siłowniach
zewnętrznych, w parkach oraz przydomowych terenach zielonych w celu zapewnienia możliwości
jednoczesnej zabawy osobom pełnosprawnym oraz użytkownikom na wózkach inwalidzkich.
Poniższa instrukcja zawiera wszystkie informacje dotyczące montażu, prawidłowego funkcjonowania i
eksploatacji Bujaka integracyjnego.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści zawartej w instrukcji. Aktualizowana wersja instrukcji
będzie możliwa do pobrania ze strony producenta www.termamed.pl z zakładki „Do pobrania”.

Producent:
Terma Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
Czaple 100
T: +48 58 694 06 04
F: +48 58 695 05 06
email: termamed@termamed.pl
www.termamed.pl
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2. INTERPRETACJA SYMBOLI
Celem zwrócenia uwagi na szczególnie istotne aspekty eksploatacyjne, użyte zostały poniższe symbole:

Zalecenia uwzględniające bezpieczeństwo eksploatacji oraz istotne uwagi użytkowe.

Zalecenia uwzględniające bezpieczeństwo eksploatacji. Nie przestrzeganie tych
zasad może spowodować niepożądane zmiany w strukturze aparatu bądź uszczerbek
na zdrowiu użytkownika.
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3. STRUKTURA URZĄDZENIA
Materiały:
Konstrukcja: profile stalowe z podkładem epoksydowym, malowane i lakierowane proszkowo, elementy ze
stali nierdzewnej
Platforma: blacha ryflowana aluminiowa
Oparcie: płyta HDPE
Fundamenty: beton klasy min. B-15

Wymiary i parametry:
Wymiary zewnętrzne urządzenia: 1390x 2093 mm
Wysokość urządzenia mierzona od platformy do górnej barierki: 1041 mm
Masa urządzenia bez fundamentów: 400 kg
Wymiary strefy bezpieczeństwa: 1500 mm od każdej krawędzi zewnętrznej urządzenia
Bloczki fundamentowe betonowe: 280x280x260 mm
Średnice profili:
 42,4
 32
Profil 60x40
Profil 30x40

Inne wymiary dot. urządzenia:
Wysokość swobodnego upadku: brak
Wymiary strefy funkcjonalnej: 5093 x 4390 mm
Głębokość fundamentowa: 745 mm
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,35 m^2
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Bujak integracyjny składa się z następujących elementów:

Wykaz elementów przedstawiony w tabeli:
L.P.
1

Części

Ilość

Blok betonowy (bloczek, 3 szpilki, 6 nakrętek)

4

Rama nośna

1

2
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Rysunek

3
Osłona boczna długa

2

Osłona boczna krótka

2

Zestaw blach ze sprężynami

2

Rama platformy

1

Mata gumowa lub pasy maty gumowej
(może wyglądać inaczej niż na przedstawionej
grafice)

1

Blacha ryflowana platformy

1

Blacha ryflowana przednia „C”

2

Blacha ryflowana boczna prostokątna

2

Barierka mała

2

4

5

6

7

8

9

10

11
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12
Barierka duża

2

Oparcie

1

podkładka ISO 7092 Ø16

12

nakrętka ISO 4032 M16

12

śruba DIN 931 M10x65

36

podkładka DIN 126 Ø11

28

nakrętka ISO 4032 M10

44

śruba DIN 931 M10x90

8

podkładka 7093 Ø10

16

13

14

15

16

17

18

19

20

7
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21
podkładka NL10 Nord Lock

16

śruba ISO 10642 M8x25

22

nit DIN 7337 A6x16x8

80

22

23

4. MONTAŻ
W celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa zdrowia użytkowników oraz opiekunów, niezbędne jest
zapoznanie się oraz przestrzeganie niżej zawartych instrukcji kolejności, jakości oraz bezpieczeństwa montażu.
Miejsce montażu
Bujak integracyjny TERMA przeznaczony jest do montażu na terenie placu zabaw. Należy uwzględnić strefę
bezpieczeństwa wokół urządzenia, która wynosi po 1500 mm od każdej krawędzi zewnętrznej urządzenia. Strefa
bezpieczeństwa Bujaka integracyjnego TERMA nie może nachodzić na strefy bezpieczeństwa pozostałych
urządzeń oraz na ciągi komunikacyjne.
Wokół Bujaka integracyjnego TERMA nie jest wymagana nawierzchnia amortyzująca.
Należy zapewnić komfortowy i bezpieczny wjazd dla osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich z przodu urządzenia. Do najazdów dla wózków inwalidzkich polecane są
nawierzchnie utwardzone. Wyklucza się nawierzchnie sypkie, jak piasek lub tłuczeń oraz nie
rekomenduje się nawierzchni trawiastej. Szerokość najazdu dla wózków inwalidzkich powinna
odpowiadać szerokości platformy na urządzeniu.
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Strefa bezpieczeństwa

Kierunek wjazdu wózków
inwalidzkich

Do montażu Bujaka integracyjnego TERMA potrzebne są następujące narzędzia:
Szpadel 2 sztuki
Grabie 1 sztuka
Sznurek murarski
Pręt gwintowany 4 szt.
Poziomica o długości 2 m 1 sztuka
Klucz imbusowy 6 mm 1 sztuka
Klucz płaski 17 lub nasadowy 2 sztuki
Klucz płaski 24 lub nasadowy 1 sztuka
Miara 3 mb
Nitownica
Do montażu Bujaka integracyjnego TERMA potrzebne są 2 osoby.
9
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1. Wykonanie wykopu pod urządzenie i bloczki fundamentowe
Części
bloczki fundamentowe

Narzędzia
łopata/szpadel/koparka
miara
sznurek i pręty do wyznaczenie obszaru kopania

10
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2. Dostosowanie osadzenia bloczków i zamocowanie ramy nośnej
Części
Rama nośna
4 x Blok betonowy
Rama nośna
12 x podkładka ISO 7092 Ø16
12 x nakrętka ISO 4032 M16

Narzędzia
łopata
poziomica
klucz płaski 24

Aby ustawić bloczki betonowe w odpowiedniej odległości od siebie, należy nałożyć ramę nośną na bloczki,
wypoziomować ją i następnie obsypać bloczki, by nie uległy przesunięciu podczas dalszych pracach
montażowych.
Następnie należy przykręcić ramę nośną do blach montażowych zlokalizowanych na bloczkach.

11
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3. Skręcenie ram zabezpieczających bocznych z podstawą ramą nośną
Części
2 x Osłona boczna długa
2 x Osłona boczna krótka
28 x śruba DIN 931 M10x65
28 x podkładka DIN 126 Ø11
28 x nakrętka ISO 4032 M10

Narzędzia
2x klucz płaski 17 lub 16

Do ramy nośnej należy dokręcić ramy boczne, których zadaniem jest odizolowanie konstrukcji od gruntu i
zabezpieczenie przed osypywaniem się ziemi z boków wykopu.
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4. Dokręcenie zestawu blach ze sprężynami do ramy dolnej nakrętki NORD-LOCK
Części
2 x Zestaw blach ze sprężynami
8 x śruba DIN 931 M10x90
8 x podkładka 7093 Ø10
8 x podkładka NL10 Nord Lock
8 x nakrętka ISO 4032 M10

Narzędzia
2x klucz płaski 17 lub 16

Kolejnym krokiem jest dokręcenie zestawu blach ze sprężynami do ramy dolnej nakrętki NORD-LOCK.
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Zamocowanie ramy górnej

5.

Części
Rama platformy
8 x śruba DIN 931 M10x65
8 x podkładka 7093 Ø10
8 x podkładka NL10 Nord Lock
8 x nakrętka ISO 4032 M10

Narzędzia
2x klucz płaski 17 lub 16

MIEJSCE NA
OPARCIE

TYŁ

PRZÓD

Należy zwrócić szczególną uwagę na miejsce, w którym ma zostać zamocowane oparcie – jest to tylna część
bujaka.
UWAGA!
Należy sprawdzić zamocowanie sprężyn i wychylenie platformy przed kolejnym punktem instrukcji!
14
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6. Nałożenie fartucha zabezpieczającego
Części
Mata gumowa lub pasy maty gumowej

Narzędzia
-

UWAGA! Mata gumowa/pasy maty gumowej muszą być rozłożone tak, by nachodziły w równym stopniu
zarówno na blachy boczne podpór w gruncie, jak i na platformę. Maty będą następnie nitowane, dlatego
istotne jest aby były prawidłowo rozłożone!
UWAGA! Mata gumowa lub pasy maty gumowej dostarczone w zestawie mogą wyglądać inaczej niż na
przedstawionej grafice!
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7. Nałożenie platformy ryflowanej
Części
Blacha ryflowana platformy

Narzędzia
-

Należy położyć blachę ryflowaną platformy w taki sposób, by spasować ją z przewidzianymi otworami na
siedzisko i barierki.

OTWORY NA BARIERKI MAŁE

OTWORY NA OPARCIE

Blachę platformy należy nałożyć na wcześniej rozłożone gumy, zwracając szczególną uwagę, by z każdej strony
zostawić taką samą szerokość maty oraz by spasować otwory na oparcie i barierki bujaka.
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8. Nałożenie blach ryflowanych bocznych/maskujących.
Części
Blacha ryflowana boczna prostokątna
Blacha ryflowana przednia „C”

Narzędzia
-

Blachy należy ułożyć tak, by otwory przygotowane pod późniejsze nitowanie były spasowane. Odległość
pomiędzy blachą platformy a blachami osłony wynosić powinna z każdej strony 50mm (rysunek poniżej). Należy
zwrócić uwagę na to, by ze wszystkich stron guma była równo rozłożona i posiadała ok. dziesięciocentymetrową
zakładkę, umożliwiającą ruch bujaka we wszystkich kierunkach, zgodnie z rysunkiem poniżej:

17
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9. Dokręcenie barierek oraz oparcia
Części
2 x Barierka mała
2 x Barierka duża
1 x Oparcie
22 x śruba ISO 10642 M8x25

Narzędzia
wkrętarka

LEWA BARIERKA

PRAWA BARIERKA

Podczas montażu na śruby poleca się zastosować klej do gwintów o średniej wytrzymałości (np. Sonlok 3243 lub
Loctite 243).

19
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UWAGA! Należy zwrócić uwagę na oznaczenia barierek – PRAWA i LEWA i zamontować zgodnie z
powyższym rysunkiem. Barierki dostarczane są oznaczone (prawe i lewe). Należy montować zgodnie z
oznaczeniem!

10. Przynitować blachy ryflowane w wyznaczonych miejscach.
Części
79 x nit DIN 7337 A6x16x8

Narzędzia
nitownica
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11. Obsypanie bujaka
Należy obsypać bujak naokoło ziemią, tak by nigdzie nie było wolnych przestrzeni pomiędzy gruntem a blachą.
Nakładaną ziemię należy każdorazowo, po każdym dorzuceniu zagęszczać, by zapobiec powstawaniu wolnych
przestrzeni, co może skutkować późniejszym nierównomiernym osiadaniem gruntu wokół urządzenia i
odsłonięciem jego części konstrukcyjnych. Warto wyraźnie wydzielić lub oznaczyć strefę bezpieczeństwa wokół
urządzenia. Najlepiej wykonać to z wykorzystaniem kolorów nawierzchni. Najazd dla osoby na wózku musi być
wykonany z nawierzchni utwardzonej, umożliwiającej swobodne poruszanie się wózka inwalidzkiego. Wyklucza
się zastosowanie nawierzchni sypkich, jak piasek, otoczak, tłuczeń, grys oraz trawy.

21
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5. Konserwacja, kontrola, naprawy
Kontrola
Kontrola stanu technicznego urządzenia i nawierzchni powinna odbywać się co najmniej raz do roku. Zaleca się
prowadzenie książki przeglądów i kontroli urządzeń.
Podczas kontroli należy zbadać stan następujących elementów:
1. fartucha gumowego pod kątem ciągłości struktury, wytrzymałości. Należy sprawdzić, czy nie jest porozrywany
lub poprzecinany.
2. śrub – czy nie uległy odkręceniu w trakcie użytkowania.
3. barierek i oparcia – pod kątem odkształcenia na skutek wandalizmu, ich stabilności i ciągłości powłoki.
Konserwacja
Bujak integracyjny nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.
W przypadku wystąpienia awarii Bujaka integracyjnego TERMA lub jakichkolwiek nieprawidłowości jej działania,
należy zabezpieczyć urządzenie przed użytkownikami do czasu usunięcia uszkodzeń poprzez ogrodzenie go
budowlaną taśmą sygnalizacyjną z zawieszona tablicą informującą o uszkodzeniu np.: „UWAGA AWARIA
URZĄDZENIA”. Należy skontaktować się z Producentem w sprawie wyjaśnienia nieprawidłowości działania i
podjęcia czynności naprawczych. Zasady napraw gwarancyjnych oraz serwisu zostały opisane w punkcie 6
warunków gwarancji, załączonych do niniejszej instrukcji.

6. Instrukcja użytkowania
Bujak integracyjny przeznaczona jest zarówno dla użytkowników pełnosprawnych, jak i tych z
niepełnosprawnością ruchową (poruszających się na wózkach inwalidzkich). Bujak przeznaczona jest do
zabawy użytkowników w wieku od 3 lat. Maksymalne jednorazowe obciążenie urządzenia wynosi 200 kg.

UWAGA! Użytkowanie bujaka powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej!

22
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Istnieją następujące opcje użytkowania Bujaka integracyjnego w jednym momencie:
- tylko osoba z niepełnosprawnością (w zakresie indywidualnych możliwości ruchowych),
- osoba z niepełnosprawnością oraz jednocześnie jedna osoba pełnosprawna,
- 2 osoby pełnosprawne.

Obsługa Bujaka integracyjnego
1. Wjazd na platformę

2. Dojazd do oparcia i zaciągnięcie hamulca w wózku.

HAMULEC
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3. Zapięcie pasów zabezpieczających
Przed rozpoczęciem zabawy należy zapiąć pas zabezpieczający, przymocowany do oparcia urządzenia.

PAS BEZPIECZEŃSTWA

4. Zabawa
Zabawa na urządzeniu wykorzystuje możliwość wykonywania wielopłaszczyznowego ruchu.
Barierki zewnętrzne są nieruchome względem platformy, natomiast barierki wewnętrzne poruszają się
razem z platformą. Zależnie od możliwości ruchowych i koordynacyjnych danego użytkownika, można
korzystać z jednych lub drugich barierek. Użytkownik na wózku wprawia urządzenie w ruch przyciągając się
do barierek, natomiast użytkownik pełnosprawny może wykonywać ruch poprzez przenoszenie ciężaru ciała
z nogi na nogę stojąc w wykroku.

24
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5. Odpięcie pasów i zjazd z platformy

25
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UWAGA! Zabrania się wchodzenia na elementy konstrukcyjne bujaka!

UWAGA! Zabrania się przeciążania bujaka!

Przed rozpoczęciem eksploatacji bujaka integracyjnego, bezwzględnie należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją obsługi oraz przestrzegać wytycznych w niej zawartych.

Niniejsza instrukcja zawarta jest również na stronie internetowej www.termamed.pl w zakładce
„Do pobrania”.

Jedynym podmiotem mogącym dokonywać napraw oraz przeglądów jest firma TERMA
Sp. z o.o. bądź serwis wyznaczony przez producenta. Producent nie odpowiada za
modernizacje oraz naprawy dokonywane przez inne jednostki.

W przypadku wystąpienia incydentu, którego efektem jest uszkodzenie urządzenia bądź
uszczerbek na zdrowiu użytkownika, należy niezwłocznie zgłosić zajście producentowi.
Dodatkowo uprasza się o uzupełnienie w takiej sytuacji „Formularza zgłaszania incydentu” i
przesłanie go na adres firmy drogą elektroniczną bądź listownie. Formularz ten jest zawarty w
niniejszej instrukcji oraz na stronie internetowej www.termamed.pl w zakładce „Do pobrania”.

26
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6. Warunki gwarancji
Firma TERMA Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Karcie Gwarancyjnej urządzenia,
zwanego dalej Produktem, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Gwarancja stanowi zobowiązanie wprowadzającego Produkt do obrotu handlowego do nieodpartego usunięcia
wad fizycznych rzeczy sprzedanej. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
1.
2.

3.
a.
b.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania Produktu i wynosi 24 miesiące dla konstrukcji nośnej
urządzenia.
Przez bezpłatną naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Gwaranta w okresie gwarancyjnym
czynności o charakterze specjalistycznym, właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Niniejszą
gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie
sprzedaży.
Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest
przedstawienie w chwili zwracania się o usługę łącznie:
wadliwego Produktu,
dowodu zakupu.
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez serwis w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia
Produktu do naprawy lub dostarczenia go do serwisu firmy na adres:
Terma Sp. z o.o.
Czaple 100, 80-298 Gdańsk
58 694 06 04, serwis-medyczne@termagroup.pl
Zakresem obsługi gwarancyjnej nie są objęte czynności związane z montażem, uruchomieniem oraz
konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest wykonać użytkownik Produktu we
własnym zakresie. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą także okresowe konserwacje i przeglądy
Produktu, a w szczególności: czyszczenia, regulacje, kontrola działania, korekta błędów obsługi lub
programowania parametrów oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik.
Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacyjnych
(np.: kradzieże, wypadki, pożary, powodzie) oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek
nieprawidłowej eksploatacji oraz wandalizmu.
Kupujący, dostarczając Produkt do Serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie,
zobowiązany jest zapewnić mu opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu
wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego. Wraz z Produktem
Kupujący jest winien dołączyć dokładny opis reklamowanej usterki. Zgłaszający reklamację powinien podać
do korespondencji swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (podstawa prawna: art. 23
ust.1pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926).
Gwarant wybiera sposób usunięcia wady. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
fizycznych w drodze naprawy lub do wymiany Produktu na wolny od wad. Niezależnie od sposobu usunięcia
wady gwarancja trwa dalej.
Wszelkie wadliwe Produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością
firmy Terma Sp. z o.o.
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10. Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające
z niniejszych Warunków Gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.
11. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt.1, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt
będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem, lub
b. serwis stwierdzi na piśmie, że usuniecie wady jest niemożliwe.
12. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a. Stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej dokonanych przez osoby
nieuprawnione.
b. Stwierdzenia dokonania w Produkcie samowolnych zmian konstrukcyjnych lub regulacji
nieprzewidzianych w instrukcji obsługi.
c. Stwierdzenia dokonania prób napraw i ingerencji przez osoby trzecie.
d. Stwierdzenia stosowania części i materiałów eksploatacyjnych nie rekomendowanych przez
Producenta i Gwaranta.
13. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają:
a. Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania, transportu, niewykonania zabiegów
konserwacyjnych, czynności przeglądów okresowych.
b. Uszkodzenia powstałe w wyniku czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez
użytkownika niezgodnie z instrukcją obsługi.
c. Uszkodzenia powstałe z winy lub niewiedzy użytkownika.
d. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku naturalnego zużycia będące konsekwencją jego
użytkowania.
e. Uszkodzenia powstałe w wyniku wandalizmu.
f. Uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania
materiałów eksploatacyjnych nie przeznaczonych do użytkowania z danym Produktem.
g. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano
lub zatarto.
14. Ochroną gwarancyjną nie są objęte części i materiały, których zużycie jest naturalną konsekwencją pracy, a
są to w szczególności elementy eksploatacyjne, które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie
eksploatowania Produktu.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z awarią i czasem trwania naprawy Produktu.
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7.

Formularz zgłoszenia incydentu

W przypadku wystąpienia incydentu, którego efektem jest uszkodzenie urządzenia bądź uszczerbek na zdrowiu
użytkownika, należy niezwłocznie zgłosić zajście Producentowi. Dodatkowo uprasza się o uzupełnienie w takiej sytuacji
„Formularza zgłaszania incydentu” i przesłanie go na adres firmy drogą elektroniczną bądź listownie. Formularz ten jest
zawarty w niniejszej instrukcji, która jest dostępna również na stronie internetowej www.termamed.pl w zakładce
„Do pobrania”.

Nazwa placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe placówki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane osoby biorącej udział w zdarzeniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe osoby biorącej udział w zdarzeniu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zdarzenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zgłoszenia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opis zdarzenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Skutki zdarzenia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….

Podjęte środki zaradcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…….

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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