REGULAMIN
LABORATORIUM INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII MOBILNYCH
I WIZUALIZACJI
Katedry Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
Niniejszy regulamin dotyczy prowadzących zajęcia oraz Użytkowników LABORATORIUM
INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII MOBILNYCH I WIZUALIZACJI zlokalizowanego w sali
316 pawilon C2 AGH, zwanego dalej Laboratorium.
1. Realizacja zajęć dydaktycznych oraz jakichkolwiek innych prac w Laboratorium dozwolona jest
wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownika Laboratorium.
2. Prowadzący zajęcia są zobowiązani realizować je zgodnie z niniejszym regulaminem, zasadami
eksploatacji aparatury, przepisani BHP oraz zaleceniami bezpieczeństwa wynikającymi ze swojej
wiedzy i doświadczenia.
3. Za bezpieczeństwo Użytkowników Laboratorium odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia.
W laboratorium jednocześnie może przebywać taka liczba Użytkowników, aby było
zagwarantowane ich bezpieczeństwo.
4. W Laboratorium znajdują się wydzielone stanowiska badawcze i edukacyjne. Dostęp do nich
Użytkownicy uzyskują zgodnie z wcześniej ustanowionym harmonogramem zajęć.
5. Kierownik Laboratorium może określić szczegółowe instrukcje dotyczące zasad korzystania
z poszczególnych elementów infrastruktury laboratorium, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa
eksploatacji.
6. Każdy Użytkownik Laboratorium podczas przebywania w nim zobowiązany jest do zachowania
szczególnej ostrożności oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP - w tym określonych innymi
regulaminami.
7. W Laboratorium nie jest dozwolone spożywanie posiłków.
8. Użytkownicy, przebywając w Laboratorium, są zobowiązani do wykonywania wyłącznie
czynności przewidzianych celem prowadzonych w nim aktualnie zajęć.
9. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w
okablowaniu 230V. Ograniczenie to dotyczy także urządzeń wnoszonych do Laboratorium
przez Użytkowników (przetwornice laptopów, zasilacze urządzeń mobilnych etc), których
podłączanie jest możliwe wyłącznie pod nadzorem prowadzącego zajęcia.
10. Wyłączniki prądu w laboratorium znajdują się w skrzynce rozdzielczej.
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INSTRUKCJA BHP
LABORATORIUM INTELIGENTNYCH TECHNOLOGII MOBILNYCH
I WIZUALIZACJI
Katedry Informatyki Stosowanej EAIIB AGH
1. Użytkownik przed zajęciami w Laboratorium powinien pozostawić ewentualne okrycie
wierzchnie w szatni.
2. Użytkownik podczas zajęć powinien przestrzegać postanowień Regulaminu Laboratorium oraz
realizować cele zajęć zgodnie z ustaleniami prowadzącego zajęcia.
3. Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący zajęcia powinien skontrolować stan techniczny
stanowisk laboratoryjnych.
4. Użytkownik przed rozpoczęciem zajęć:
• przygotowuje stanowisko laboratoryjne,
• na polecenie prowadzącego zajęcia włącza komputery i inne urządzenia elektroniczne.
5. Podczas zajęć Użytkownik Laboratorium jest zobowiązany do zachowania oraz przestrzegania
przepisów i zasad BHP oraz zachowania należytej ostrożności szczególnie w przypadku:
• przemieszczenia się po Laboratorium i wynikłych z niego kolizji z aparaturą lub jej
okablowaniem,
• kontaktu z urządzeniami zasilanymi napięciem 230V.
6. Po zakończeniu zajęć, na polecenie prowadzącego, Użytkownik:
• porządkuje stanowisko laboratoryjne, przywracając je do stanu zastanego na początku zajęć,
• wyłącza komputery i inne urządzenia elektroniczne znajdujące się na stanowisku
laboratoryjnym,
• przekazuje prowadzącemu zajęcia wszelkie otrzymane podczas zajęć komponenty
i urządzenia, należące do wyposażenia Laboratorium.
7. W przypadku zauważenia awarii sprzętu Użytkownik powinien natychmiast zgłosić zdarzenie
prowadzącemu zajęcia.
8. W sytuacji wypadku należy udzielić poszkodowanym
z obowiązującymi procedurami postępowania.

pierwszej

pomocy
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9. Drogą ewakuacji z Laboratorium są drzwi wejściowe sali 316 i dalej zgodnie z oznaczeniami na
korytarzach.
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KARTA SZKOLENIA STANOWISKOWEGO BHP
Data:
Niniejszym potwierdzam uczestnictwo w szkoleniu stanowiskowym BHP w Laboratorium
Inteligentnych Technologii Mobilnych i Wizualizacji oraz przyjmuję do wiadomości i stosowania
przekazane mi informacje oraz zalecenia profilaktyczne (w tym zawarte w Regulaminie Laboratorium
oraz instrukcji BHP).
Imię i nazwisko

Podpis

