REGULAMIN AULI Z ZESPOŁEM SAL WYKŁADOWYCH
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
IM. J.A. KOMEŃSKIEGO
W LESZNIE
1. Aula wraz z zespołem sal wykładowych jest obiektem wielofunkcyjnym, w którym mogą
odbywać się zajęcia dydaktyczne, inauguracje roku akademickiego, absolutoria, konferencje
naukowe, koncerty, wystawy konkursy, sympozja, szkolenia oraz inne imprezy kulturalne
i naukowe m.in. amatorskie spektakle teatralne, festiwale itp.
2. Wszelkie formy zajęć w pomieszczeniach auli powinny być organizowane
i zabezpieczone przez organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Organizator wydarzenia ponosi odpowiedzialność za stan pomieszczeń wraz z ich
wyposażeniem.
4. Własne urządzenia i wyposażenie zastosowane podczas przygotowania i trwania imprezy,
organizator zobowiązany jest montować i instalować w porozumieniu z „wynajmującym”
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa, a w szczególności dla zdrowia
i życia osób przebywających na Auli.
5. Organizator nie może ingerować w strukturę budynku.
6. Organizator imprezy nie może bez zgody „wynajmującego” ingerować w poszczególne
elementy wyposażenia i dokonywać zmian we wszelkich rodzajach instalacji.
7. Zabrania się naprawy urządzeń elektrycznych, obsługi windy technicznej przez osoby
nieupoważnione.
8. Nakłada się na organizatora imprezy obowiązek zachowania szczególnej ostrożności przy
korzystaniu z urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych, gdy organizowana
impreza kierowana jest do grupy przedszkolnej lub szkolnej, celem uniknięcia zdarzeń
potencjalnie wypadkowych.
9. Zabrania się przechodzenia osobom nieupoważnionym za bramkę zabezpieczającą windę
techniczną.
10. Wnoszenie i spożywanie artykułów spożywczych i napojów na widowni Auli jest zabronione.
11. Zabrania się palenia papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych na terenie całego obiektu.
12. Zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających oraz przebywania pod
wpływem tych środków na terenie Uczelni.
13. W razie zagrożenia pożarowego należy zastosować się do ustaleń zawartych w instrukcjach
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dla Auli z zespołem sal wykładowych oraz
do komunikatów przekazywanych przez głośniki systemu ostrzegawczego (DSO) i poleceń
kierującego akcją ewakuacji z budynku.
14. W razie wypadku udzielić poszkodowanym odpowiedniej do urazu przedlekarskiej pierwszej
pomocy, korzystając z apteczki pierwszej pomocy (portiernia w budynku głównym, hol
budynku głównego- walizka) oraz w razie potrzeby defibrylatora znajdującego się na portierni
w holu budynku głównego. Jeśli zaistnieje konieczność WEZWAĆ POGOTOWIE
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