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REGULAMIN BUDYNKU DYDAKTYCZNEG0
Budynek Collegium Oecologicum poloźony w Centrum Dydaktyczno-Sportowym przy ul. Poznańskiej
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wlasność   Uczelni   i   powinny   być   pizedmiotem   szczególnej    ochrony   i   troski   osób   na    nim
pizebywających wyrażającej się w stalej dbalości o utrzymanie go w na]eżytym stanie i porządku.

1.  Zasady ogólne

1.   W   budynku      prowadzone   są   zajęcia   dydaktyczne   dla   studentów,   kursy   i   szkolenia      oraz
organizowane są imprezy kulturalne.

2.   Przed  wejściem  na  teren  budynku  należy  zapozmać  się  z  niniejszym  regulaminem.  Regulamin
obowiązLij e bezwzględnie wszystkich przebywających na terenie budynku.

3.   U2naje się, że każda osoba, która znajduje się na terenie budynku, zapoznała się   z postanowieniami
regulaminu, zrozumiała je i zobowiązała się do ich przestrzegania.

11. Zasady organizacyjno-porządkowe, obowiązki i odpowiedzialność

1.   Na terenie budynku obowiązuje zakaz:
1 ) niszczenia wszelkiego mienia,
2) zaśmiecania,
3) wnoszenia broni i innych przedmiotów niebezpiecznych,
4) wnoszenia, spożywania i używania napojów alkoholowych, narkotyków

oraz środków oduzaj ących,
5) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,
6) powodowania nadmiemego hałasu,
7) wprowadzania zwierząt.

2.   Osoby przebywające na terenie obielstu zobowiązane są do zachowywania się zgodnie   z ogólnie
przyj ętymi zasadami kultury, dobrego wychowania i powagą należną szkole wyższej .

3.   Osoby   zmajdujące   się   na  terenie   obiektu  zobowiązane   są  do   przestrzegania  obowiązujących
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przepisów  przeciwpożarowych,  a  w  sytuacjach
alamowych wykonywania zaleceń praco`mików uczelni i służby ochrony.

4.   Osoby prowadzące zajęcia w salach dydaktycznych i koizystające z innych pomieszczeń pobierają
i oddają  klucze w portiemi, potwierdzając ten ftlst w Książce Wydawania Kluczy. Osoby te ponoszą
odpowiedzialność za znajdujący się  w pomieszczeniach sprzęt i wyposażenie.

5.   Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione  w pomieszczeniach.
6.   W sprawach niemegulowanych przepisami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego.

Za  nieprzestrzeganie  niniejszego  regulaminu  grozi  odpowiedzialność  kama,  a  studenci  Uczelri  ponoszą
dodatkowo  odpowiedzialność  określoną w obowiązującej  ustawie  dotyczącej  szkolnictwa wyższego  oraz
w Regulaminie Studiów PWSZ w Kaliszu.
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