
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRALNI/SUSZARNIREGULAMIN KORZYSTANIA Z PRALNI/SUSZARNIREGULAMIN KORZYSTANIA Z PRALNI/SUSZARNIREGULAMIN KORZYSTANIA Z PRALNI/SUSZARNI    

W DOMU STUDENCKIM NR 4 „BALON”W DOMU STUDENCKIM NR 4 „BALON”W DOMU STUDENCKIM NR 4 „BALON”W DOMU STUDENCKIM NR 4 „BALON”    

 
Pralnia/suszarnia czynne są w godzinach 8:00-22:00. 

 

§1 

Rezerwacja klucza do korzystania z pralek, suszarek automatycznych oraz suszarni: 

 

1. Do korzystania z pralek, suszarek automatycznych oraz suszarni ma prawo każdy 

mieszkaniec Domu Studenckiego nr 4. 

2. Rezerwacja pralek, suszarek automatycznych oraz suszarni dokonuje się                          

na portierni. 

3. Rezerwacja dotyczy tylko jednej pralki, suszarki automatycznej oraz suszarni. 

4. Przy rezerwacji mieszkaniec Domu Studenckiego nr 4 zobowiązany jest                         

do podania imienia, nazwiska oraz numeru pokoju. 

5. Klucz wydawany jest na portierni po zakupie żetonu (którego cenę podano                             

w oddzielnym rozporządzeniu) oraz po pozostawieniu karty mieszkańca. 

6. Klucz wydawany jest na podstawie harmonogramu znajdującego się na portierni. 

7. Klucz do suszarni oraz pomieszczeń w których znajdują się pralki i suszarki 

automatyczne może zostać wydany tylko osobie zameldowanej w pokoju, którego 

mieszkaniec dokonał rezerwacji,  jeżeli na pokój nie została nałożona kara. 

8. Wydanie klucza osobie  z pokoju, który nie miał rezerwacji na portierni                             

jest możliwe tylko w przypadku wolnych pralek, suszarek automatycznych oraz 

suszarni. 

9. W razie rezygnacji z pralni należy skreślić swoją rezerwację złożoną na portierni. 

 

§2 

Zasady korzystania z pralek, suszarek automatycznych oraz suszarni: 

 

1. Każdy użytkownik pralni zobowiązany jest do utrzymywania czystości 

(wyrzucenia pustych opakowań po proszkach, płynach do prania oraz płukania 

itp.) oraz sprzątania po sobie w suszarni, a także w pomieszczeniach, w których 

znajdują się pralki i suszarki automatyczne. 

2. Z pralek oraz suszarek automatycznych zaleca się aby korzystać dopiero                        

po zapoznaniu się z zasadami ich obsługi na podstawie lektury instrukcji 

znajdującej się na ścianie w każdym pomieszczeniu, w którym umieszczone są 

sprzęty. 

3. Cena żetonu nie obejmuje środków czystości. 

4. Przed włożeniem odzieży do pralki lub suszarki automatycznej należy sprawdzić 

czy wszystkie kieszenie są puste. 

5. Zaleca się sprawdzenie stanu odzieży (odpadające guziki, sprzączki, fiżbiny),                  

w celu uniknięcia uszkodzenia pralki lub suszarki automatycznej. 

6. W przypadku podejrzenia, że jakaś część odzieży utknęła w pralce lub suszarce 

automatycznej, należy niezwłocznie fakt ten zgłosić na portiernię. 

7. Po zakończeniu prania lub suszenia należy odczekać min.3 minuty na otwarcie się 

drzwiczek od pralki lub suszarki automatycznej (posiadają one bowiem blokadę). 

8. Po zakończeniu prania należy umyć szuflady pralek. 

9. Po zakończeniu prania lub suszenia należy niezwłocznie oddać klucz                              

na portiernię. 



10. Wszystkie usterki i nieprawidłowości należy zgłaszać na portiernię przed 

rozpoczęciem korzystania z pralki, suszarki automatycznej lub suszarni.                                      

W przeciwnym razie odpowiedzialnością za wywołane szkody będzie obarczona 

osoba, która wypożyczyła klucz. 

11. Osoba pobierająca klucz do pomieszczeń, w których znajdują się pralki i suszarki 

automatyczne ponosi pełna odpowiedzialność za w/w urządzenia. 

 

§3 

Godziny korzystania z pralek, suszarek automatycznych oraz suszarni: 

 

1. Nieprzekraczalny czas korzystania z pralki – 2 h. 

2. Nieprzekraczalny czas korzystania z suszarki automatycznej – 2h. 

3. Nieprzekraczalny czas korzystania z suszarni – 24 h. 

 

§4 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin korzystania z pralek, suszarek automatycznych  oraz suszarni 

obowiązuje wszystkich osoby zameldowane w Domu Studenckim nr 4. 

2. Nie dopuszcza się przekazywania klucza do suszarni oraz pomieszczeń,                               

w których znajdują się pralki oraz suszarki automatyczne innym osobom, niż 

Panie na portierni. 

3. Ustala się następujące kary dla mieszkańców nieprzestrzegających regulaminu: 

a. Pozbawienie możliwości korzystania z pralek, suszarek automatycznych 

oraz suszarni na okres od 1 do 3 miesięcy. 

b. Inne kary rozpatrywane indywidualnie. 

c. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz finansowej. 

4. Kary mogą zostać nałożone na danego mieszkańca za: 

a. Przetrzymywanie klucza dłużej niż jest to określone w godzinach 

korzystania z suszarek automatycznych oraz suszarni. 

b. Niszczenie oraz dewastacje zarówno pomieszczeń jak i sprzętu. 

c. Nieprzestrzeganie zasad czystości. 

d. Wydawanie klucza osobom, na które została nałożona kara. 

5. Lista osób ukaranych znajduje się na portierni i jest dostępna jedynie do wglądu 

przez Administrację oraz Radę Mieszkańców. 

6. Rada Mieszkańców oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 4 mają prawo                     

do niezapowiedzianej kontroli suszarni oraz pomieszczeń, w których znajdują się 

pralki i suszarki automatyczne. 

7. Rada Mieszkańców oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 4 nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania pralek oraz 

suszarek automatycznych lub pozostawione przedmioty wartościowe. 

8. W razie wątpliwości i kwestii spornych należy zwracać się do Rady Mieszkańców 

oraz Kierownictwa Domu Studenckiego nr 4. Głos rozstrzygający                                     

ma Kierownictwo Domu Studenckiego nr 4. 

9.  Złożony podpis w zeszycie korzystania z pralek, suszarek automatycznych oraz 

suszarni jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego regulaminu oraz 

oświadczeniem o jego respektowaniu. 

 

 
Regulamin został ustalony przez Rade Mieszkańców wraz z Kierownictwem DS4 dnia 07.11.2012r. wszystkie uwagi 

oraz sugestie prosimy o kierowanie do Rady Mieszkańców. 


