Regulamin pracowni multimedialnej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Postanowienia ogólne
1. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Zajęcia realizowane na terenie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (zwanego dalej
„Centrum”) prowadzone są w pracowni multimedialnej, zwanej dalej „pracownią”.
3. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych z zastrzeżeniem postanowień ust. 4
Regulaminu oraz dla uczestników indywidualnych z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
Regulaminu.
4. W wypadku grup zorganizowanych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 10
uczestników.
5. W zajęciach dla osób indywidualnych mogą brać udział dzieci i młodzież od 7 do 18 roku życia
oraz osoby dorosłe. Dzieci do 13 roku życia mogą brać udział w zajęciach wyłącznie pod
warunkiem podpisania przez rodzica/opiekuna ustawowego deklaracji stanowiącej Załącznik nr
1 do niniejszego Regulaminu.
6. Czas trwania zajęć może być zróżnicowany (od 1 do 3 godzin zegarowych) i uzależniony jest od
tematyki zajęć.
7. W jednych zajęciach może wziąć udział nie więcej niż 15 osób jednocześnie z zastrzeżeniem,
że maksymalna liczba uczestników na danych zajęciach może być niższa w zależności o
tematyki zajeć.
8. Zorganizowane grupy powinny przybyć do Centrum i zgłosić się do kasy minimum 20 minut przed
zarezerwowaną godziną zajęć.
9. Uczestnicy indywidualni zobowiązani są do przybycia do Centrum minimum 20 minut przed
godziną rozpoczęcia zajęć.
10. Zasady sprzedaży biletów na zajęcia laboratoryjne zawarte są w Regulaminie sprzedaży biletów
i rezerwacji on-line dostępnym na stronie www.mlynwiedzy.org.pl.
Organizacja zajęć
1. Uczestnicy przechodzą przez bramki wejściowe pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia i w
jej obecności wchodzą do sali. Rodzice/opiekunowie ustawowi uczestników zajęć poniżej 13 roku
życia nie wchodzą na teren Centrum.
2. Po zakończeniu zajęć uczestnicy odprowadzani są do bramek przez prowadzącego zajęcia lub
pracownika ochrony. Uczestnicy zajęć poniżej 13. roku życia oddawani są pod opiekę
rodzicom/opiekunom ustawowym. W przypadku nieobecności rodzica/opiekuna ustawowego
uczestnika poniżej 13. roku życia i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/opiekunem
ustawowym takiego uczestnika, Centrum powiadamia o pozostawieniu dziecka bez opieki
policję.
3. W trakcie zajęć uczestnicy pracują indywidualnie lub w dwu-trzy osobowych zespołach, w
zależności od rodzaju wykonywanych zadań.
4. Podziału na grupy warsztatowe dokonują prowadzący zajęcia uwzględniając preferencje
uczestników.
5. Opiekunowie grupy zorganizowanej są obecni w trakcie zajęć i w razie zaistnienia takiej
konieczności, dyscyplinują uczestników.
6. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania uczestników z regulaminem
zajęć przed przybyciem do Centrum. Fakt zapoznania uczestników z regulaminom zostanie
poświadczony własnoręcznym podpisem opiekuna danej grupy przed rozpoczęciem zajęć
laboratoryjnych.
7. Zobowiązuje się wszystkich uczestników do ścisłego przestrzegania przepisów BHP
dotyczących wykonywanych czynności.

Przepisy BHP
1. Szczegółowe uwagi BHP dotyczące poszczególnych zajęć będą omawiane przez prowadzącego
przed przystąpieniem uczestników zajęć do pracy.
2. Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeciwpożarowej.
3. Obowiązkiem każdego uczestnika jest utrzymanie porządku na stanowisku pracy. Na stołach
mogą znajdować się wyłącznie przedmioty niezbędne do pracy. Duże torby, plecaki oraz kurtki,
czy płaszcze należy pozostawić w szatni przy wejściu do Centrum.
4. Nie wolno wykonywać żadnego ćwiczenia i nie wolno uruchamiać żadnego sprzętu bez
uprzedniego polecenia osoby prowadzącej zajęcia.
5. Jeżeli uczestnik zajęć zauważy uszkodzony sprzęt lub wyposażenie, powinien natychmiast
zgłosić to prowadzącemu zajęcia.
6. W przypadku podejrzeń nieprawidłowego działania sprzętu lub wyposażenia, np. nadmiernej
emisji ciepła, czy wzrostu poziomu hałasu, należy bezzwłocznie zawiadomić prowadzącego.
7. Wszelkie czynności w trakcie zajęć należy przeprowadzać z zachowaniem należytych środków
ostrożności, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych.
8. Nie wolno nikomu dawać, ani zabierać do domu elementów wyposażenia ani innych rzeczy
przeznaczonych do przeprowadzenia zajęć bez wyraźnej zgody prowadzącego. O każdym
nieszczęśliwym wypadku (skaleczenie, stłuczenie itp.) należy niezwłocznie zawiadomić
prowadzącego i podać okoliczności wypadku.
9. Podczas zajęć zabrania się jedzenia i picia. Produktów spożywczych nie wolno też kłaść na
ławkach. W trakcie zajęć trwających dłużej niż 1 godzina zegarowa przewidziana jest przerwa,
w trakcie której można będzie spożyć posiłek w miejscu do tego przeznaczonym, w sąsiedztwie
pracowni.
10. W przypadku konieczności wyjścia z pracowni, należy zgłosić j prowadzącym zajęcia. Wyjście z
pracowni jest możliwe tylko pod nadzorem prowadzącego.
11. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko.
12. Zabronione jest otwieranie obudów oraz manipulacje wewnątrz sprzętów.
13. Za szkody powstałe podczas zajęć, wynikające z niedostosowania się do regulaminu,
odpowiedzialność ponosi uczestnik warsztatu lub opiekun dziecka, a w przypadku grupy
zorganizowanej, opiekun grupy zorganizowanej.
14. W przypadku naruszenia przepisów BHP, w stosunku do osób winnych zaniedbań będą
wyciągane konsekwencje, aż do usunięcia z pracowni włącznie. Dzieci, które nie ukończyły 13.
roku życia i zostały usunięte z pracowni, czekają na rodzica/opiekuna ustawowego pod opieką
pracownika ochrony Centrum.
15. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem należy zgłaszać się do osoby prowadzącej
zajęcia.

