
REGULAMIN KORZYSTANIA Z X-BOXa 
W DOMU STUDENCKIM NR 4 „BALON” 

 
 

§1 
Rezerwacja klucza: 

 
1. Do korzystania z X-BOXa ma prawo każdy mieszkaniec Domu Studenckiego 

nr 4. 
2. Rezerwacji dokonuje się na portierni. 
3. Przy rezerwacji mieszkaniec Domu Studenckiego nr 4 zobowiązany jest do 

podania imienia, nazwiska oraz numeru pokoju. 
4. Klucz do X-BOXa wydawany jest na portierni bądź w szczególnych 

przypadkach przez wyznaczonego członka Rady Mieszkańców DS 4. 
5. Klucz wydawany jest na podstawie harmonogramu znajdującego się na 

portierni. 
6. Klucz do salki nr 5 może zostać wydany tylko osobie zameldowanej w pokoju, 

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

7. Rezerwacja przepada po 15 minutach od godziny rezerwacji. 
8. Rezerwacja jest możliwa tylko w przypadku wolnej salki nr 5. 

 
 

§2 
Zasady korzystania: 

 
1. Czas korzystania z X-BOXa – 4 h z możliwością przedłużenia, w przypadku 

braku rezerwacji. 
2. Po upływie dozwolonego czasu użytkowania należy niezwłocznie oddać klucz 

na portiernię. 
3. Wszystkie usterki i nieprawidłowości należy zgłaszać na portiernię przed 

rozpoczęciem korzystania z X-BOX. W przeciwnym razie odpowiedzialnością  
za wywołane szkody będzie obarczona osoba, która wypożyczyła klucz. 

4. Osoba pobierająca klucz do X-BOXa ponosi pełną odpowiedzialność za 
wyposażenie zgodnie z cennikiem. 

5. Po zakończonym korzystaniu z X-BOXa użytkownik jest zobowiązany do 
zdania sprzętu przed członkiem rady mieszkańców DS 4. 

 
 
 

§4 
Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin korzystania z X-BOXa obowiązuje wszystkich osoby zameldowane 

w Domu Studenckim nr 4. 
2. Nie dopuszcza się przekazywania klucza innym osobom, niż Paniom na 

portierni. 
3. Zabrania się korzystania z X-BOXa osobom znajdującym się pod wpływem 

alkoholu lub środków odurzających. 



4. Ustala się następujące kary dla mieszkańców nieprzestrzegających 
regulaminu: 

a. Zakaz korzystania z X-BOXa do końca semestru 
b. Inne kary rozpatrywane indywidualnie. 
c. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz finansowej 

z cennikiem: 
 Konsola – 950 zł 
 Pad – 160 zł 
 Kinect – 400 zł 

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

6. Lista osób ukaranych znajduje się na portierni i jest dostępna jedynie do 
wglądu przez Kierownictwo Domu Studenckiego nr 4 oraz Radę Mieszkańców. 

7. Rada Mieszkańców oraz Kierownictwo Domu Studenckiego nr 4 mają prawo 
do niezapowiedzianej kontroli salki w czasie jej użytkowania. 

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 X-BOXa jest jednoznaczny  
z zaakceptowaniem powyższego regulaminu, regulaminu salki nr 5 oraz 
oświadczeniem o jego respektowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin został ustalony przez Rade Mieszkańców wraz z Kierownictwem DS4 
dnia 23.01.2014r. wszystkie uwagi oraz sugestie prosimy o kierowanie do Rady 
Mieszkańców. 


