
 

REGULAMIN PRACOWNI STOLARSKIEJ 

FABLAB WBIJAJ!  

1. Pracownia stolarska Fablab Wbijaj! znajduje się przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa i jest prowadzona 

przez jednostkę m.st. Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.  

2. Poniższy regulamin obowiązuje podczas odbywających się w pracowni warsztatów stolarskich dla dzieci 

i dorosłych, zorganizowanych i indywidualnych, a także podczas każdorazowego pobytu w pracowni.  

3. Prace w stolarni mogą być wykonywane wyłącznie na stołach warsztatowych lub stanowiskach 

wskazanych przez instruktora.  

4. Kategorycznie zabrania się przechodzenia do parku maszynowego bez wyraźnego pozwolenia 

instruktora.  

5. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby, chyba że instruktor wyrazi zgodę na 

pracę większej liczby osób.  

6. Uczestnicy warsztatów mogą używać wyłącznie narzędzi przekazanych im bezpośrednio przez 

instruktora. Niedopuszczalne jest samodzielne zdejmowanie narzędzi z szaf, półek czy wieszaków. W 

szczególności obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z pił stołowych, zgłębiarek i pilarek 

tarczowych. Każde nowe narzędzie może być użyte po instrukcji udzielonej przez instruktora.  

7. Z narzędzi należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta.  

8. Bezwzględnie zakazuje się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji narzędzi.  

9. Podczas pracy z wyrzynarką obowiązkowe jest korzystanie z okularów ochronnych.   

10.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez instruktorów, 

a także do stosowania się do ich poleceń i zaleceń.  

11.W trakcie pracy należy dbać o porządek i komfort innych uczestników.  

12.Podczas pobytu w stolarni osoby nieletnie obowiązkowo znajdują się pod opieką osoby dorosłej.  

13. Przedmioty wykonane podczas warsztatów nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia. 

14. Miasto stołeczne Warszawa, Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ani instruktorzy nie   

ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu lub 

zaleceń instruktorów.  

15. Uczestnicy warsztatów, a w przypadku osób nieletnich – ich opiekunowie prawni, ponoszą 

odpowiedzialność za szkody osobowe i majątkowe powstałe na skutek ich działań lub zaniechań. 

Dotyczy to szczególnie niewykonania poleceń instruktorów.  

16.Uczestniczenie w zajęciach zorganizowanych lub indywidualnych oznacza akceptację 

regulaminu. 

  


