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REGULAMIN PRACOWNI WIZAŻU 

1. Regulamin pracowni obowiązuje każdego studenta/słuchacza, który odbywa zajęcia  
w pracowni wizażu. 

2. Przebywanie w pracowni dopuszczalne jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia. 
3. Uruchamianie sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni następuje jedynie za zgodą 

lub na polecenie prowadzącego zajęcia. 
4. W przypadku uszkodzenia elementów wyposażenia pracowni, powstałym z winy 

studenta lub słuchacza, ponosi on odpowiedzialność materialną. 
5. Prowadzący zajęcia przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu zobowiązany jest do 

sprawdzenia stanu technicznego pracowni oraz urządzeń. Wszelkie uszkodzenia należy 
niezwłocznie zgłosić w dziekanacie.  

6. Usterki nauczyciel odnotowuje w tzw. „zeszycie usterek”. Odczytu wpisów dokonuje 
pracownik techniczny i w razie konieczności dokonuje niezbędnych napraw bądź oddaje 
sprzęt do serwisu. 

7. Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzeń i aparatury należy zapoznać się z instrukcją 
ich obsługi i eksploatacji. W przypadku nieprawidłowej pracy, objawów uszkodzenia lub 
przypadkowego zalania wodą modułów napędowych należy natychmiast odłączyć 
zasilanie, zgłosić usterkę i oddać sprzęt do naprawy przez osoby uprawnione. 

8. Student/słuchacz jest zobowiązany do poszanowania i właściwego użytkowania sprzętu, 
aparatury i rzeczy będących na wyposażeniu pracowni. 

9. Wszelkie torby, teczki, plecaki należy odłożyć na miejsce wskazane przez prowadzącego 
zajęcia. 

10. Prowadzący zajęcia przed rozpoczęciem i po ich zakończeniu zobowiązany jest do 
sprawdzenia stanu technicznego pracowni oraz urządzeń. Wszelkie uszkodzenia należy 
niezwłocznie zgłosić w dziekanacie Uczelni.  

11. Po zakończeniu zajęć student/słuchacz zobowiązany jest uporządkować swoje 
stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.  

12. Materiały do zajęć przechowywane są w zamkniętych szafkach. Klucze do szafek 
udostępniane są prowadzącemu zajęcia. 

13. Prowadzący zajęcia wydaje i odbiera materiały niezbędne do zajęć. 
14. Opakowania po zużytych kosmetykach, środkach czystości, środkach do dezynfekcji  

i in. należy ustawić na blacie w sposób uporządkowany. 
15. W trakcie przebywania w pracowni student/słuchacz zobowiązany jest przestrzegać 

przepisy BHP oraz PPOŻ. 
16. Za nieprzestrzeganie Regulaminu pracowni obowiązuje odpowiedzialność dyscyplinarna 

zgodnie z Regulaminem Studiów SWSM. 
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