REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALKI NR 911
W DOMU STUDENCKIM NR 3 „BARTEK”
Salka nr 911 czynna jest w godzinach 8:00‐23:00.

§1
Zasady korzystania:
1. Każdy użytkownik salki zobowiązany jest do utrzymywania czystości w salce nr 911.
2. Czas korzystania z salki – 4 godziny z możliwością przedłużenia, w przypadku braku
innych chętnych.
3. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość przedłużenia godzin otwarcia salki, po
wcześniejszej konsultacji z Radą Mieszkańców DS3
4. Ciekawe wydarzenia sportowe będą wyświetlane przez Radę Mieszkańców dla
wszystkich zainteresowanych. Wydarzenia te mają pierwszeństwo przed
wypożyczaniem indywidualnym.
5. Po upływie dozwolonego czasu użytkowania należy niezwłocznie oddać klucz
na portiernię.
6. Wszystkie usterki i nieprawidłowości należy zgłaszać na portiernię przed
rozpoczęciem korzystania z salki. W przeciwnym razie odpowiedzialnością
za wywołane szkody będzie obarczona osoba, która wypożyczyła klucz.
7. Osoba pobierająca klucz do salki ponosi pełną odpowiedzialność za wyposażenie.
8. Przebywający w salce nr 911 są zobowiązani do korzystania ze sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem.
9. Salka nr 911 funkcjonuje jako salka telewizyjna i tylko w tych celach należy z niej
korzystać.
§2
Postanowienia końcowe
1. Regulamin korzystania z salki nr 911 obowiązuje wszystkie osoby zameldowane
w Domu Studenckim nr 3.
2. Nie dopuszcza się przekazywania klucza innym osobom, niż pracownikowi portierni.
3. Zabrania się korzystania z salki nr 911 osobom znajdującym się pod wpływem
alkoholu lub środków odurzających.
4. Zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia w salce nr 911.
5. Zabrania się organizowania spotkań towarzyskich w salce nr 911.
6. Ustala się następujące kary dla mieszkańców nieprzestrzegających regulaminu:
a. Pozbawienie praw do korzystania z salki nr 911 na okres od 1 do 5 miesięcy.
b. Inne kary rozpatrywane indywidualnie.
c. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz finansowej.
7. Kary mogą zostać nałożone na danego mieszkańca za:
a. Przetrzymywanie klucza dłużej niż jest to określone w godzinach korzystania.

b. Niszczenie oraz dewastacje zarówno pomieszczeń jak i sprzętu.
c. Nieprzestrzeganie zasad czystości.
d. Wydawanie klucza osobom, na które została nałożona kara.
e. Korzystania z salki w celach innych niż zaznaczonych w regulaminie.
8. Lista osób ukaranych znajduje się na portierni i jest dostępna jedynie
do wglądu przez Kierownictwo Domu Studenckiego nr 3 oraz Radę Mieszkańców.
9. Rada Mieszkańców oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 3 mają prawo
do niezapowiedzianej kontroli salki w czasie jej użytkowania.
10. W razie wątpliwości i kwestii spornych należy zwracać się do Rady Mieszkańców
oraz Kierownictwa Domu Studenckiego nr 3. Głos rozstrzygający ma Kierownictwo
Domu Studenckiego nr 3.
11. Złożony podpis w zeszycie korzystania z salki jest jednoznaczny z zaakceptowaniem
powyższego regulaminu oraz oświadczeniem o jego respektowaniu.

Regulamin został ustalony przez Rade Mieszkańców DS3 wraz z Kierownictwem DS3 dnia 23.10.2015r.,
wszystkie uwagi oraz sugestie prosimy o kierowanie do Rady Mieszkańców DS3.

