Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos lankymosi
dirbtuvėse PATS SAU taisyklių
1 priedas

(dokumento forma)
TĖVŲ, ĮTĖVIŲ (GLOBĖJŲ) SUTIKIMAS
Vaikų tėvai, įtėviai (globėjai), pasirašydami šias Taisykles, patvirtina, kad su jomis susipažino
ir sutinka:
1. Dirbtuvės yra skirtos tik moksleiviams, tačiau jie gali atsivesti nemokyklinio amžiaus
draugus ir artimuosius, kuriems galioja tos pačios taisyklės nuostatos kaip ir moksleiviams.
2. Visi moksleiviai, prieš pradėdami naudotis Dirbtuvėmis ir jose esančia įranga, medžiagomis
ir įrenginiai, privalo susipažinti su Dirbtuvių PATS SAU taisyklėmis (2 priedas).
3. Moksleivis, norėdamas rezervuoti darbo vietą Dirbtuvėse, turi užsiregistruoti iš anksto
telefonu (8 5) 239 8580 arba el. paštu DirbtuvesPatsSau@lnb.lt bei gauti rezervacijos patvirtinimą.
Registraciją ir rezervaciją vykdo dirbtuves administruojantys jaunimo veiklų vadybininkai. Atvykus
be išankstinės rezervacijos, darbo vietos galimybė Dirbtuvėse neužtikrinama, esant laisvų vietų –
tokia galimybė suteikiama.
4. Kiekvienas dirbtuvių lankytojas yra asmeniškai atsakingas už savo darbo saugą, todėl, esant
būtinybei, privalo naudotis asmeninėmis saugos priemonėmis, ypač dirbdami su nesaugiais ir sužaloti
galinčiais įrankiais.
5. Dirbtuvėse lankomasi ir jose dirbama be viršutinių drabužių (paltų, striukių ir pan.).
6. Dirbtuvėse neleidžiama valgyti savo atsinešto maisto.
7. Po savarankiško darbo Dirbtuvių lankytojai privalo susitvarkyti savo darbo vietą: surūšiuoti
ir į specialiai tam skirtus konteinerius išmesti atliekas, padėti į vietą naudotus įrankius, įrenginius ir
medžiagas.
8. Dirbtuvių darbo eigą prižiūri ir koordinuoja jaunimo veiklų vadybininkai, atsakingi už
dirbtuvių veiklą. Atsižvelgdami į situaciją ir moksleivio įgūdžius bei siekdami užtikrinti darbo saugą
ir protingą dirbtuvių išteklių naudojimą, jaunimo veiklų vadybininkai turi teisę neleisti naudotis tam
tikra dirbtuvių įranga, įrankiai ar medžiagomis.
9. Dirbtuvių lankytojai Dirbtuvėse turi elgtis santūriai, gerbti kitus lankytojus ir Dirbtuvių
darbuotojus, besąlygiškai klausyti Dirbtuvių darbuotojų nurodymų ir reaguoti į pastabas, susijusias
su darbo sauga.

Vaiko vardas, pavardė ______________________________
Tėvų, įtėvių (globėjų) kontaktinė informacija:
Vardas, pavardė ___________________________________
Tel. _____________________________________________
Su šiomis Taisyklėmis susipažinau ir sutinku:
_________________________________________________
Tėvų, įtėvių (globėjų) vardas pavardė, parašas, data
____________________________________

3

