
Regulamin korzystania z sal dydaktycznych Katedry Muzyki Wydziału 

Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

§1 

Regulamin określa zasady korzystania z sal dydaktycznych Katedry Muzyki przez studentów 

kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej i uczestników innych form 

kształcenia, a także osób korzystających z sal na podstawie umów cywilnoprawnych.  

 

§2 

1. Sale dydaktyczne mogą być udostępnione studentom i uczestnikom innych form 

kształcenia do celów ćwiczeniowych poza godzinami zajęć dydaktycznych w godzinach 

otwarcia Katedry Muzyki.  

2. Korzystanie z sal dydaktycznych przez studentów i uczestników innych form 

kształcenia jest nieodpłatne.  

3. Udzielanie informacji o dostępności sal i wydawanie kluczy do sal osobom 

uprawnionym należy do pracowników recepcji Katedry Muzyki upoważnionych do 

wydawania kluczy.  

4. Studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą korzystać z sal dydaktycznych 

wyłącznie do celów ćwiczeniowych (gra na instrumentach, śpiew).  

5. Korzystanie z sal dydaktycznych nr 2, 9 i 12 wymaga specjalnej, imiennej zgody 

kierownika Katedry Muzyki.  

6. W przypadku łamania postanowień niniejszego Regulaminu może zostać cofnięta zgoda 

na samodzielne korzystanie z sal dydaktycznych.  

 

§3 

1. Osoba pobierająca klucz do sali zobowiązana jest do potwierdzenia pobrania i zdania 

klucza w ewidencji udostępniania sal prowadzonej przez recepcję poprzez wpisanie 

swoich danych osobowych oraz złożenie podpisu.  

2. Osoba pobierająca klucz do sali zobowiązana jest okazać na prośbę pracownika recepcji 

wydającemu klucz legitymację studencką lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.  



3. Zabrania się przekazywania klucza od sali dydaktycznej innemu studentowi lub 

uczestnikowi innych form kształcenia.  

4. Zabrania się wynoszenia kluczy od sal dydaktycznych poza budynek Katedry Muzyki.  

5. Zabrania się przebywania w salach dydaktycznych innych osób, z wyłączeniem prób 

zespołów kameralnych.  

 

§4 

1. Studenci i uczestnicy innych form kształcenia mogą korzystać z sal dydaktycznych 

jednorazowo przez dwie godziny zegarowe. Po upływie dwóch godzin winni zwrócić 

klucz na recepcję w celu umożliwienia korzystania z sali przez inne uprawnione osoby.  

2. Przedłużenie o kolejną godzinę może nastąpić wówczas, gdy nie ma innych osób 

chcących korzystać z sali.  

 

§5 

W salach dydaktycznych zabrania się:  

a) jedzenia i picia; 

b) spożywania alkoholu; 

c) palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów); 

d) używania środków odurzających; 

e) używania otwartego ognia i środków łatwopalnych; 

f) samodzielnego podłączania i korzystania z urządzeń elektronicznych i 

elektroakustycznych;  

g) wykorzystywania sal dydaktycznych do innych celów niż określone w 

niniejszym Regulaminie. 

 

§6 

Osoby korzystające z sal dydaktycznych zobowiązane są do: 

a) zachowania w niepogorszonym stanie wyposażenia sal dydaktycznych, w tym 

znajdujących się w niej instrumentów; 

b) zachowania porządku i czystości; 



c) przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

d) niezwłocznego powiadomienia recepcji i odpowiednich służb w razie 

zaistnienia lub podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających 

w sali; 

e) zgłaszania recepcji o wszelkich uszkodzeniach i zniszczeniach sali i jej 

wyposażenia bezpośrednio po rozpoczęciu korzystania z sali; 

f) zamknięcia okien i zgaszenia światła przed opuszczeniem i zdaniem klucza w 

recepcji.  

 

§7 

1. Osoba korzystająca z sali dydaktycznej ponosi pełną odpowiedzialność materialną za 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia sali i jej wyposażenia, w tym 

instrumentów muzycznych, które powstaną w czasie korzystania z sali.  

2. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach nie ponosi odpowiedzialności za 

przedmioty pozostawione w salach dydaktycznych.  

 

§8 

Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do wszystkich osób korzystających z sal 

dydaktycznych.  

 

§9 

Regulamin wchodzi w życie w chwili ogłoszenia.  


