Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř
Na Valech 690, Chotěboř, 583 29

Pokyny pro ubytované na ubytovně
Povinnost ubytovaných je:
-

před nastěhováním do ubytovny předložit platný doklad (občanský průkaz, pas nebo jiný platný průkaz totožnosti)

-

dodržovat provozní řád ubytovny, požární a poplachové směrnice, evakuační řád

-

dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy

-

při vzniku požáru, pokud je to možné se snažit požár uhasit vlastními silami, pokud je požár většího rozsahu
postupovat dle požárních směrnic a evakuačního plánu - viz chodba

-

dodržovat noční klid od 22 - do 6 hodin

-

zamykat budovu ubytovny

-

v prostorách ubytovny je bezpodmínečně nutné udržovat pořádek a čistotu - provádět běžný úklid pokoje a
společných prostor

-

případné škody způsobené na zařízení nebo vybavení pokoje je ubytovaný povinen uhradit na základě vyčíslení ubytovatele

-

při ztrátě klíče od pokoje a ostatních místností zaplatit poplatek Kč 200,-

-

při ztrátě klíče od hlavního vchodu zaplatit poplatek Kč 500,-

-

umožnit zaměstnancům ubytovny vstup do pokoje z důvodu kontroly dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, provádění inventur majetku, oprav zařízení apod.

V ubytovně je zakázáno:
-

kouřit v celém objektu školy

-

používat vlastní elektrospotřebiče ( např. varné konvice, ohřívače, topná tělesa...)

-

poškozovat vybavení pokojů i společných prostor

-

nosit zbraň a střelivo nebo je jinak přechovávat

-

držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy

-

zasahovat do elektroinstalace (rozvodné skříňky, zásuvky, výměna žárovek apod.), každou závadu v elektroinstalaci nahlásit pracovníkovi ubytovny

-

při zapnutí sporáku opustit kuchyňku

-

varnou konvici a žehličku (jsou součástí čajové kuchyně) odnášet z místnosti, po použití je vždy nutno vytáhnout ze zásuvky

-

manipulace s otevřeným ohněm

-

zhasínat noční bezpečnostní osvětlení na chodbách

-

vyklánět se z oken a sedat v nich

-

otvírat okna bez zajištění (kolíkem)

-

držet zvířata a chovat je

-

vědomě vpouštět do ubytovny neubytované osoby

Pronajímatel neručí za ztrátu, odcizení či poškození věcí uložených v pronajatých prostorách.
Zákaz manipulace s hlavicemi u topných těles - hrozí její poškození. Regulace teploty v každé místnosti se ovládá centrálně.

