
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SALI WYKŁADOWEJ  WYDZIAŁU SZTUKI UO 
(dotyczy sal : 1.05, 1.09)

Postanowienia ogólne: 

– Z sali wykładowej korzystać mogą czynni studenci Wydziału Sztuki UO, bądź studenci innych kierunków w ramach 

planowych zajęć UO w danej sali. Korzystanie z sali wykładowej jest możliwe poza zajęciami (po uzyskaniu pisemnej 

zgody opiekuna sali).

– Użytkownik sali wykładowej zobowiązany jest przestrzegać ogólnych zasad BHP związanych z pracą i użytkować 

sprzęt znajdujący się w sali zgodnie z jego przeznaczeniem.

– Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu, będącego na wyposażeniu sal wykładowych, odpowiada finanso-

wo i dyscyplinarnie użytkownik. Jeżeli jest osobą niepełnoletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub 

opiekunowie prawni.

Korzystanie z sali wykładowej poza godzinami zajęć dydaktycznych:

- Korzystanie z sali wykładowej poza godzinami dydaktycznymi jest możliwe:

 1) pod opieką pracownika dydaktycznego Wydziału Sztuki UO lub opiekuna sal wykładowych,

 2) samodzielnie, jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody potwierdzonej podpisem zarówno   

 opiekuna sali jak i podpisem starającego się o zgodę studenta. 

- Samodzielne korzystanie z sali wykładowej dozwolone jest tylko w godzinach określonych w pisemnej zgodzie 

potwierdzonej podpisem opiekuna sali.

-  W trakcie samodzielnego korzystania z sali wykładowej w pomieszczeniu mogą przebywać jedynie czynni studenci 

Wydziału Sztuki UO.

- Student podpisując zgodę na samodzielne przebywanie w sali wykładowej zgadza się na przejęcie odpowiedzial-

ności finansowej i dyscyplinarnej za ewentualne szkody powstałe w pomieszczeniu w godzinach określonych w 

pozwoleniu.

- Po zakończeniu użytkowania sali, student zobowiązany jest pozostawić ją w stanie wejściowym, przez który rozumie 

się ułożenie stołów i krzeseł (tak, jak były ułożone przed wejściem do sali), zamknięcie okien, zgaszenie światła, wyłą-

czenie projektora (o ile był używany), zachowanie ogólnego porządku i czystości, zamknięcie na klucz drzwi wejścio-

wych do pracowni. 

Użytkownik ma obowiązek: 

– Przestrzegać regulaminu sali.

– Podporządkować się wszystkim zaleceniom prowadzącego zajęcia.

– Informować prowadzącego o wszelkich uszkodzeniach sprzętu znajdującego się w sali.

– Utrzymać porządek w sali.



Użytkownikowi nie wolno: 

– Naruszać regulaminu sali wykładowej oraz innych regulaminów nadrzędnych.

– Uszkadzać lub narażać a na uszkodzenie sprzęt znajdujący się w sali.

– Wnosić i spożywać napojów alkoholowych lub środków odurzających.

Opiekun sal wykładowych: 

Mateusz Domeradzki 

mateusz.domeradzki@uni.opole.pl


