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Uczestnictwo w warsztatach pracowni modelarsko-technicznej jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu.  

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Pracownia modelarsko-techniczna prowadzona jest przez Samorządowe Centrum Kultury,  

Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie, Strawczynek, ul. Turystyczna 6 , 26-067 Strawczyn 

2. Pracownia modelarsko-techniczna znajduje się w świetlicy SCKSiC, ul. Wojewódzka 39, 

Strawczynek 

3. W zajęciach mogą brać udział osoby powyżej 10 roku życia, po wcześniejszym zapisaniu się.  

4. Na udział osoby niepełnoletniej w zajęciach muszą wyrazić zgodę rodzice.  

5. W pracowni mogą przebywać osoby tylko w obecności instruktora. 

6. Uczestnik może przystąpić do zajęć, jeżeli: 

– został zapoznany z technikami pracy i zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę 

podczas wykonywanych zajęć, 

− został zapoznany z regulaminem pracowni, 

− instruktor sprawdził stan pracowni upewniając się, że warunki środowiska pracy nie stwarzają 

zagrożenia i wyraził zgodę do przystąpienie do pracy, 

II. PORZĄDEK 

1. Należy zostawić swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je się zastało.  

2. Należy umyć lub oczyścić narzędzia, pędzle, podkładki i inne używane przedmioty, a następnie 

odłóż je na ich miejsce.   

3. Pozostałe po pracy farby, kleje należy zabezpieczyć i odstawić na miejsce. 

4. W czasie trwania zajęć nie wolno hałasować, przeszkadzać innym, 

5. Zajęcia trwają od 45 do 90 minut. 

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI 

1. Każdy uczestnik zajmuje wyznaczone miejsce pracy.  

2. Przydzielonego stanowiska pracy nie wolno zmieniać bez uzgodnienia z instruktorem.  

3. Przebywanie w pracowni bez instruktora lub osoby upoważnionej jest zabronione. 

Opuszczenie pracowni może nastąpić wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.  
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4. Wyposażenie i sprzęt znajdujący się w pracowni stanowi własność SCKSiC i mogą być 

wykorzystywane tylko zgodnie z przyjętymi zasadami i przeznaczeniem.  

5. Przed przystąpieniem do pracy, uczestnik zobowiązany jest sprawdzić sprawność narzędzi                      

i urządzeń, na których zamierza pracować. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie 

zawiadomić instruktora. Uczestnicy mogą posługiwać się tylko narzędziami, które są sprawne. 

Narzędzia uszkodzone należy wycofać z użytku.  

6. Każde nowe narzędzie może być użyte po uprzednim przeszkoleniu przez instruktora.  

7. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem 

instruktora.  

8. Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do przestrzegania szczególnych przepisów BHP                                 

i instrukcji dotyczących każdego stanowiska pracy.  

9. Za zaginiony sprzęt lub narzędzie (względnie uszkodzone z winy uczestnika) odpowiada 

materialnie uczestnik, rodzic w przypadku niepełnoletnich lub zespół używający narzędzia bądź 

sprzętu.  

10. Uczestnik pracuje według wskazań instruktora i zgodnie z przepisami BHP omówionymi                                    

w toku zajęć.  

11. Podczas pracy narzędziem należy pamiętać, aby jego element roboczy nie był skierowany                  

w stronę ciała ludzkiego.  

12. Za ład i porządek w pracowni odpowiadają wszyscy uczestnicy.  

13. Po zakończeniu zajęć należy starannie uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten 

fakt instruktorowi. 

IV. ODBIÓR PRAC  

1. Uczestnik warsztatów odbiera prace osobiście.  

2. Ze względu na ograniczoną powierzchnię do przechowywania prac, te, które nie zostaną 

odebrane w ciągu 3 miesięcy od ich wykonania, przechodzą na własność pracowni, gdzie ulegają 

utylizacji lub zostaną wykorzystane na zajęciach.  

V. ZASADY BHP  

1. Używamy narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, zgodnie z 

przeznaczeniem, według zasad i instrukcji udzielonych przez instruktora.  

2. Szczególną ostrożność należy zachować podczas pracy z ostrymi narzędziami.  

3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem 

instruktora, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.  
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4. Podczas warsztatów wykonujemy polecenia instruktora.  

5. Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia i sprzęty – należy niezwłocznie 

zgłaszać osobie prowadzącej warsztaty.  

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie zastrzega sobie prawo do 

zmian w Regulaminie.  

2. Samorządowe Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa w Strawczynie nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne 

będące następstwem niezastosowania się do Regulaminu Pracowni, Zasad BHP oraz wynikające 

z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z Pracowni. 

 

Przygotował:                                                                                                               Zatwierdził:  


