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I. ZASADY BHP
1. W czasie zajęć studenci zobowiązani są do stosowania się do poleceń osób prowadzących je, a bez Ich powiadomienia

i zgody zabronione jest oddalanie się od grupy.
2. Należy zachować wyjątkową ostrożność i bezwzględnie przestrzegać dyscypliny, szczególnie w czasie zajęć na terenie

zakładów górniczych oraz podczas przemarszów wzdłuż szlaków komunikacyjnych.
3. Zabronione jest samowolne przebywanie w przodkach eksploatacyjnych, bezpośrednio pod ścianami wyrobisk i przy

pracujących maszynach górniczych. Należy poruszać się zwartą grupą wyznaczonymi trasami przejść. Nie należy stać
plecami do ścian wyrobisk górniczych czy też stromych skarp odsłonięć.

4. Przed rozpoczęciem zajęć oraz w trakcie ich trwania studenci zobowiązani są do zgłoszenia prowadzącemu zajęcia
wszelkich dolegliwości chorobowych, a wczasie ich trwania ewentualnie odniesionych kontuzji i skaleczeń.

5. W trakcie zajęć terenowych, student winien być wyposażony W kamizelkę odblaskową i kask, a podczas pracy młotkiem
geologicznym przy pobieraniu próbek skał zwięzłych i twardych (odpryskujących) należy zachować szczególną
ostrożność i obowiązkowo stosować również okulary i rękawice ochronne. W czasie zwiedzania czynnych zakładów
górniczych użycie kasku i kamizelki odblaskowej jest obowiązkowe. Brak wyposażenia terenowego może być podstawą
niedopuszczenia studenta do zajęć w terenie.

6. Przed rozpoczęciem zajęć terenowych student winien być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

II. WARUNKI UCZES~NICFWA W ZAJĘCIACH TERENOWYCH I ICH ZALICZANIA
1. Uczestnictwo w każdym dniu zajęć terenowych jest obowiązkowe. Przydział na turnus leży w gestii kierowników

danych zajęć.
2. Student ma obowiązek skopiować materiały do zajęć terenowych na własny użytek oraz posługiwać się nimi w trakcie

zajęć.
3. W czasie zajęć terenowych studenci są zobligowani do posiadania właściwego indywidualnego wyposażenia oraz stroju

terenowego.
4. Podczas zajęć terenowych każdy student prowadzi notatnik terenowy. Notatnik powinien być zszywany i w twardej

oprawie; notatki należy wykonywać wyłącznie ołówkiem (miękkim), a rysunki — ołówkiem i kredkami.
5. Warunkiem zaliczenia zajęć terenowych jest pozytywna ocena z kolokwium, które sprawdza stan nabytej wiedzy.

III. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ TERENOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ POZA REJONEM KRAKOWA
1. Studenci pokrywają koszty noclegów, dojazdu do i z miejsca zakwaterowania.
2. Koszty przejazdów autokarowych w trakcie zajęć pokrywa Uczelnia.

IV. INNE ZAGADNIENIA
1. Studenci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości.
2. Zgodnie z regulaminem studiów, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i za zgodą prowadzącego zajęcia student

może wykonać rejestrację foto/audio/video prowadzonych zajęć. Zabrania się udostępniania tych materiałów bez
zgody prowadzącego.

3. W trakcie zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu oraz środków
odurzających, a także palenia papierosów (w tym elektrycznych).

4. Wszelkie konsekwencje (następstwa) wynikające z niestosowanla się do poleceń prowadzących zajęcia
i nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, student ponosi na własne ryzyko, a ewentualne kontuzje i uszczerbki na
zdrowiu nie znajdą podstawy do wysuwania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do prowadzących.

5. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu, zachowań niegodnych studenta AGH, może nastąpić usunięcie studenta
z zajęć terenowych I przekazanie sprawy Dziekanowi do dalszego postępowania dyscyplinarnego. Osoby usunięte
dyscyplinarnie z zajęć terenowych nie mogą wysuwać roszczeń względem Uczelni tytułem zwrotu kosztów podróży czy
noclegów.

6. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem student potwierdza własnoręcznym podpisem na liście uczestników zajęć
terenowych.
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