
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ 
CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI I KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

1. Niniejszy regulamin dotyczy osób korzystających z pracowni multimedialnej nr 1 i 2. 

2. W pracowni mogą przebywać wyłącznie osoby, które zapoznały się z niniejszym regulaminem.  

3. Pracownicy, studenci oraz inne osoby zobowiązane są do przestrzegania w pracowni 
multimedialnej przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Studenci oraz pozostałe osoby odbywające zajęcia w pracowni multimedialnej zobowiązane są 
stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia. 

5. Zabrania się wnoszenia do pracowni okryć wierzchnich (płaszcze, kurtki itp.) w czasie, kiedy 
czynna jest szatnia. 

6. W pracowni multimedialnej nie wolno przetrzymywać rzeczy nie związanych z charakterem 
wykonywanej pracy, nie wolno palić papierosów (w tym e-papierosów), spożywać pokarmów oraz 
pić napojów. Nie wolno używać otwartego ognia (zapałki, zapalniczki itp.). Na stanowiskach pracy 
nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów nie związanych z charakterem wykonywanej pracy 
takich jak np. torby, ubrania, napoje itp. 

7. Wszelkie manipulacje przy sprzęcie wykraczające poza normalne użytkowanie, zmiana 
konfiguracji i instalowanie oprogramowania, a także przemieszczanie i wynoszenie wyposażenia 
pracowni mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników obsługi pracowni multimedialnej. 
Zabrania się dokonywania napraw urządzeń i instalacji elektrycznych. Nie wolno zasłaniać 
otworów wentylacyjnych urządzeń. Nie wolno pracować na uszkodzonym urządzeniu.  

8. Studenci oraz pozostałe osoby zobowiązane są każdy zaistniały wypadek przy pracy w pracowni 
oraz wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub oprogramowania zgłosić osobie 
prowadzącej zajęcia a poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy. 

9. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest zgłosić pracownikowi technicznemu Centrum Nauczania 
Matematyki i Kształcenia na Odległość PG nieprawidłowości w działaniu sprzętu lub 
oprogramowania.  

10. Indywidualne prace studentów w pracowni multimedialnej mogą się odbywać wyłącznie w 
obecności prowadzącego zajęcia.  

11. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystania zasobów laboratoriów do działalności niezgodnej 
z prawem czy naruszających dobre obyczaje. 

12. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w portierni budynku. 
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