WYDZIAŁOWA PRACOWNIA TECHNIK MIKROSKOPOWYCH
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH UWr
Załącznik 5
Zasady korzystania z Laboratorium mikroskopii konfokalnej
1. Użytkownicy zgłaszają chęć skorzystania z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, przesyłając
opiekunowi Laboratorium wypełniony „Formularz zlecenia” (załącznik 1).
2. Do korzystania z mikroskopu konfokalnego Olympus FV1000 uprawnione są tylko osoby
przeszkolone przez opiekuna pracowni.
3. Rezerwacji Laboratorium dokonuje się na stronie internetowej www.my.calendars.net/fv1000.
Dokonując rezerwacji, należy wpisać w kalendarzu: imię, nazwisko, nazwę jednostki (skrót) nr
telefonu kontaktowego oraz zaznaczyć czy będzie używany palnik rtęciowy.
4. Wysokość opłat wynikających z korzystania z Laboratorium mikroskopii konfokalnej określa
cennik (załącznik 2).
5. Każdy użytkownik zobowiązany jest do:
a. Zapoznania się z Regulaminem Laboratorium (należy potwierdzić podpisem).
b. Sprawdzenia stanu mikroskopu przed rozpoczęciem pracy. Wszelkie nieprawidłowości muszą
być zgłoszone opiekunowi Laboratorium przed rozpoczęciem pracy. W przypadku
wystąpienia złamania regulaminu do odpowiedzialności będzie pociągany poprzedni
użytkownik mikroskopu.
c. Zgłaszania opiekunowi Laboratorium wszelkich usterek wynikłych w trakcie użytkowania
mikroskopu.
d. Utrzymywania sprzętu w czystości (obiektywy, okulary, stolik).
e. Przykrywania mikroskopu folią ochronną po skończonej pracy.
f. Gromadzenia danych na dysku D w folderze zawierającym imię i nazwisko użytkownika
g. Nagrywania swoich plików na jednorazowe nośniki CD-R lub DVD-R.
h. Usuwania swoich plików z poprzedniej sesji.
i. Wpisania się do książki użytkownika, zaznaczając datę, godziny pracy oraz czas działania
palnika rtęciowego.
j. Wyłączania palnika rtęciowego przypadku spodziewanej przynajmniej półgodzinnej przerwy w
jego używaniu.
k. Poinformowania następnego użytkownika o skończonej pracy.

6. Zabrania się:
a) Wprowadzania jakichkolwiek zmian w mikroskopie konfokalnym oraz jego peryferiach.
b) Wprowadzania zmian w oprogramowaniu komputera służącego do obsługi mikroskopu
konfokalnego.
c) Instalowania własnego oprogramowania na komputerze do obsługi mikroskopu
konfokalnego
d) Używania wymiennych nośników pamięci typu: pendrive lub dysk przenośny.
e) Przekazywania klucza do Laboratorium osobom nieuprawnionym.
7. W przypadku złamania regulaminu Laboratorium użytkownik:
a) Może dostać zakaz korzystania z Laboratorium.
b) Może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

