
Regulamin pracowni technicznej

Zwiedzający zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu i bezwzględnego
przestrzegania jego postanowień. 

I. W zakresie ładu i porządku

1. Każdy uczestnik ma wyznaczone stałe lub okresowe miejsce pracy, którego bez polecenia
albo zgody prowadzącego nie należy zmieniać.
2. Za ład i porządek na stanowiskach pracy odpowiedzialni są uczestnicy. Po skończonych 
zajęciach stanowisko pracy musi być dokładnie przez nich uprzątnięte.
3. Uczestnik wykonuje tylko polecenia i zadania podane przez prowadzącego lub czynności
ściśle związane z tematem pracy.
4.  Uciążliwi uczestnicy (utrudniający innym korzystanie z zajęć lub nieprzestrzegających w.w. 
przepisów i norm) mogą zostać skreśleni z listy uczestników zajęć.
5.  Za szkody materialne spowodowane w Pasażu Odkryć wynikające z niewłaściwego 
zachowania odpowiada uczestnik lub jego rodzic/opiekun w przypadku, gdy uczestnik jest osobą 
niepełnoletnią.

II. W zakresie korzystania z urządzeń pracowni

1. Uczestnik pracuje zgodnie z przepisami BHP.
2. Korzystanie z urządzeń technicznych dozwolone jest tylko za zgodą i pod nadzorem
prowadzącego.
3. Każde nowe narzędzie lub urządzenie może być użyte po uprzednim instruktażu
prowadzącego.
4. Narzędzia wydaje i zbiera prowadzący lub uczestnik na wyraźne polecenie prowadzącego.
5. Z chwilą otrzymania narzędzia, używający je uczestnik jest za nie odpowiedzialny i za
zniszczenie lub częściowe uszkodzenie wynikłe na skutek świadomego niewłaściwego 
użytkowania ponosi odpowiedzialność materialną.

III. Postanowienia końcowe.

1. Osoby nieprzestrzegające postanowień Regulaminu lub niestosujące się do uwag i
zaleceń personelu placówki zobowiązane są do natychmiastowego opuszczenia pracowni na
prośbę jej personelu.
2. Wszelkie awarie, uszkodzenia i zniszczenia, należy niezwłocznie zgłaszać personelowi. 
3. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających, placówka zastrzega 
sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji świadczonych usług.
4. placówka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez 
zwiedzających/uczestników w pracowni technicznej.
5. Poprzez zakup biletu wstępu na wystawy stałe placówki i wejście do pracowni technicznej 
zwiedzający/uczestnik warsztatów akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuje się do jego 
przestrzegania. 
6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Pasażu Odkryć oraz na stronie 
www.pasazodkryc.pl 
7.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz do przetwarzania danych 
osobowych uczestnika, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i wymaga podpisu uczestnika lub 
rodzica/opiekuna w przypadku, gdy uczestnik jest osobą niepełnoletnią.


