
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAL DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKU AKADEMII SZTUK 

TEATRALNYCH IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KRAKOWIE FILII W BYTOMIU                      

z dnia 17.11.2021 r. 

1. Sale dydaktyczne Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filii w 

Bytomiu, zwane dalej salami, mogą być użytkowane przez studentów WTT w godzinach 7:00-23:00. 

2. Sala 020 może być użytkowana jedynie pod opieką pedagoga WTT. 

3. Przebywanie w salach oraz w budynku Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego Filii 

w Bytomiu po godzinie 23:00 wymaga pisemnej zgody Dziekana lub Prodziekana WTT.  

4. Z sal mogą korzystać wyłącznie studenci WTT.   

5. Zabrania się ingerencji w stan wyposażenia sal dydaktycznych Akademii Sztuk Teatralnych im. 

Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filii w Bytomiu, to jest: 

- przewieszania okotarowania, 

- malowania oraz naruszania powierzchni ścian, 

- wynoszenia stałych elementów wyposażenia sal, takich jak: krzesła, stoły, podesty, meble oraz 

rekwizyty wykorzystywane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

- przewieszania oraz ingerencji w instalację oświetleniową i nagłośnieniową, 

- użytkowania środków zanieczyszczających, np. mąka, błoto, ziemia, produkty organiczne, 

- podwieszania własnych sprzętów. 

6. W salach wyposażonych w podłogę baletową obowiązuje użytkowanie obuwia zmiennego. 

7. Zabrania się wnoszenia i spożywania na terenie Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego Filii w Bytomiu alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Na terenie Uczelni 

obowiązuje także całkowity zakaz palenia tytoniu. 

8. Kategorycznie zabrania się wzniecania ognia oraz dymu na terenie Uczelni. 

9. Każdy student zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich szkód oraz usterek w salach, zauważonych 

przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych lub prób; szkody należy zgłaszać pracownikom Działu 

Technicznego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego Filii w Bytomiu. 

Stwierdzone, a nie zgłoszone szkody będą obciążać osoby, które pobrały klucz i nie zgłosiły szkody. 

10. Każdy student zobowiązany jest do utrzymania porządku na salach. Po zakończeniu użytkowania sali 

należy przywrócić ją do stanu zastanego. 

11. Zabrania się wynoszenia poza teren Uczelni wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych przedmiotów 

będących własnością Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego Filii w Bytomiu bez 

pisemnej zgody Dziekana WTT lub Dyrektor Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława 

Wyspiańskiego Filii w Bytomiu. 

Osoby nie przestrzegające regulaminu będą pociągane do odpowiedzialności. 

 

 


