Czarna, 01.09.2014

Regulamin korzystania
z obserwatorium astronomicznego
przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika
w Czarnej

1.Wejście na obiekt obserwatorium
i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

jest

równoznaczne

z

przyjęciem

2. Nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń znajdujących się w obserwatorium
astronomicznym czuwają opiekunowie obserwatorium, którzy są osobami
upoważnionymi przez dyrektora szkoły do wydawania poleceń korzystającym
z obiektu.
3. Korzystanie z obserwatorium astronomicznego jest nieodpłatne dla wszystkich
korzystających.
4. Wykorzystanie obiektu:
a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w trakcie trwania roku szkolnego odbywać
się będą w ramach zajęć szkolnych i kół zainteresowań.
b) dla pozostałych korzystających obowiązuje odrębny harmonogram korzystania
z obiektu, przygotowany przez opiekunów obserwatorium w uzgodnieniu
z dyrektorem szkoły.
5. Korzystanie z obserwatorium astronomicznego podczas lekcji lub zajęć
pozalekcyjnych powinno odbywać się tylko pod nadzorem opiekuna obserwatorium
lub innych osób uprawnionych przez dyrektora szkoły.

6. Zajęcia odbywające się w terminach określonych w pkt. 4b Regulaminu
koordynuje opiekun obserwatorium.
7. Obserwatorium jest dostępne dla grup zorganizowanych po uprzednim zgłoszeniu
z min. 7 – dniowym wyprzedzeniem (zgłoszenie telefoniczne w sekretariacie szkoły).
8. Maksymalna liczba osób znajdujących się w kopule obserwatorium nie może
przekroczyć 4 osób (3 + opiekun).
9. Z obserwatorium mogą korzystać dorośli oraz dzieci z pełnoletnim opiekunem.
Pełną odpowiedzialność za dzieci ponoszą opiekunowie.
10. Osoby korzystające z obiektu zobowiązane są do wpisania się do rejestru
prowadzonego przez opiekuna obserwatorium.
11.Dyrektor szkoły lub opiekunowie obserwatorium zastrzegają sobie prawo do
odmowy korzystania z obserwatorium z przyczyn: technicznych, pogodowych lub
wyraźnych przesłanek, które mogłyby spowodować zagrożenie wypadkiem osób lub
uszkodzeniem sprzętu.
12.W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem zabrania się wszystkim osobom zwiedzającym
i korzystającym z obserwatorium:
a) samodzielnego ustawiania, przestawiania teleskopów i lunet oraz włączania
zasilania i obracania kopułą,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
c) zaśmiecania,
d) przeszkadzania w zajęciach,
e) zakłócania porządku,
f) wychylania się poza okno widokowe.
13.Z uwagi na znaczą wysokość obserwatorium i nietypową komunikację (okrągłe
schody), należy zwrócić szczególną uwagę przy wchodzeniu i schodzeniu ze
schodów (wchodzimy i schodzimy pojedynczo).
14.Uczestnicy obserwacji w kopule obserwatorium lub zobowiązani są do
zachowania spokoju oraz szczególnej ostrożności.

15.Rostrzygnięcia dotyczące prawidłowego korzystania z obiektu podejmuje opiekun
obserwatorium, który w zależności od sytuacji ma prawo:
a) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
b) nakazać opuszczenie terenu obserwatorium i szkoły.
16.Bezwzględnie zakazuje się korzystania z obserwatorium osobom nietrzeźwym
i będącym pod wpływem środków odurzających.
17.Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania
z obiektu niezgodne z Regulaminem.
18.W razie naruszenia Regulaminu nauczyciele lub opiekun obserwatorium
powiadamiają o tym fakcie dyrektora placówki, mają prawo także zawiadomić
policję.
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