
1. DISPOZIȚII GENERALE
 

1.1. Prezentul regulament stabilește dispoziții referitoare la organizarea, derularea și finalizarea                                            
programelor de participare la Drone Workshop 2022. Regulamentul se aplică participanților

evenimentului din perioada 6-8 Mai și 13-15 Mai.
 
 

2. ÎNSCRIERI
 

2.1. Înscrierea este deschisă tuturor studenților Universității POLITEHNICA din București, cu
prioritate membrii Asociației EUROAVIA București, începând de la data de 11 Aprilie 2022.

2.2. Înscrierea la concurs se face până la data de 25 Aprilie, ora 23:59, lista participanților se va afișa la
data de 30 Aprilie, înscrierea se poate face atât individual cât și pe echipe. 

2.3. Anunțarea retragerii din concurs este obligatorie, aceasta putând fi făcută înaintea afișării listei
participanților pentru facilitarea selecției.  În cazul în care doriți să vă retrageți, ne puteți anunța pe

adresa de email: euroavia.bucuresti@gmail.com.
 
 

3. ORGANIZAREA TRAINING-URILOR 
 

3.1. Drone Workshop 2022 este un proiect în cadrul căruia studenții se vor familiariza cu metodele de
construcție ale dronelor și tehnologia din spatele acestora.

3.2.  În cadrul evenimentului se vor stabili 5-6 echipe a câte 5 studenți. Înscrierea se poate face
individual sau în grupuri, în cazul în care s-a ales opțiunea de a se forma o echipa în formularul de

înscriere.
3.3. Pentru a cunoaște programul evenimentului, participanții pot consulta site-ul, pagina de

Facebook și Instagram sau pot beneficia de consultanță din partea organizatorilor evenimentului.
 
 

4. OBLIGAȚIILE PARTICIPANȚILOR
 

4.1.  Participanții își asumă obligativitatea de a lua parte la activitățile de training. Înainte de
construirea efectivă a dronei, participanții vor urma cursuri ce acoperă noțiuni de dinamica zborului,

calcul structural etc., necesare pentru realizarea unui model funcțional. Aceste activități sunt
obligatorii pentru membrii participanți. În cazul absentării, pentru prima absență se primește

AVERTISMENT, iar pentru a doua se primește ABATERE.
4.2. Participanții își asumă obligativitatea de a respecta programul impus de organizație.

4.3. Să respecte normele PSI și SSM pentru toate locațiile evenimentului.
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5.1. Pe timpul activității participanții vor respecta următoarele:
A. Se vor respecta instrucțiunile coordonatorului/trainerilor pe toată durata activităților.

B. Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, deschiderea ușii se va executa lent
pentru a nu accidenta vreo persoană aflată în încăperea alăturată. Intrarea în zone restricționate se va

efectua sub supravegherea unui coordonator.
C. Pentru manipularea unor obiecte aflate la înălțime (pe rafturi, etc), se va folosi scara sau alte

echipamente omologate; este interzis să se improvizeze podețe formate din scaune, cutii, sertare, se
pot produce accidente.

D. Se va evita călcarea pe cabluri, pe porțiuni alunecoase și pe orice alte obiecte care ar putea provoca
alunecări.

E. Pardoselile din încăperi trebuie să fie corespunzător întreținute, iar urmele de diferite substanțe
trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările.

F. După terminarea fiecărei ședințe se va face curățenie în spațiul de lucru.
G. La sfârșitul fiecărei ședințe, toate deșeurile și reziduurile ce nu pot fi reutilizate vor fi strânse și

aruncate în spațiile special amenajate.
H. Pentru protecția împotriva incendiilor se vor respecta următoarele reguli:

>se interzice participanților accesul cu flacără deschisă în spațiile de lucru unde există pericolul
producerii incendiilor și exploziilor;

>vor fi respectate regulile privind fumatul. Este interzis fumatul în orice spațiu închis. Acesta este
permis exclusiv în afara spațiilor închise.

I. Să semnaleze : 
>orice accident/incident sau incendiu cunoscut în incinta spațiului de lucru; 

>toate situațiile periculoase de muncă.
 

5.2. Practicanții, pe timpul desfășurării ședințelor, au următoarele obligații:
A. să își desfășoare activitatea, în conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu

instrucțiunile primite din partea coordonatorului;
B. să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de

transport și alte mijloace de producție;
C. să utilizeze corect materialele, uneltele și, după utilizare, să le înapoieze sau să le pună la locul

destinat pentru păstrare;
D. să nu procedeze la scoaterea din funcțiune și la modificarea aparaturii, uneltele, instalațiilor

tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;
E. să folosească cu atenție sporită toate obiectele ascuțite, pentru evitarea accidentelor;

F. să manevreze uneltele exclusiv cu mănuși de protecție;
G. să utilizeze materialele rațional fără a face risipă;

H. utilizarea materialelor compozite se va face doar în prezenta coordonatorului;
I. să anunțe potențialele defecte ale uneltelor sau ale materialelor folosite;  în cazul în care prezintă

defecte, acestea vor fi înlăturate din uz;
J. să poarte mască de protecție pe durata utilizării substanțelor pentru lipit, inhalarea acestora fiind

interzisă.
 

               6. O regulă importantă este să te distrezi :)
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