
 

 

REGULAMIN   KORZYSTANIA   Z   SALI   NR 12  

 DOMU STUDENCKIEGO „RZEPICHA” 

 

Postanowienia ogólne 

 

§1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z sali nr 12 w Domu Studenckim 

Rzepicha w budynku przy ul. Podgórnej 50b w Zielonej Górze.  

§2.  Sala jest własnością Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

§3.  Z sali mogą korzystać: 

1) Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego należący do Rady Mieszkańców 

Akademika Rzepicha; 

2) Wskazani przez Przewodniczącego Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Zielonogórskiego przedstawiciele Kół Naukowych i Organizacji Studenckich;  

3) Członkowie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

§4.  Korzystanie z sali oraz jej wyposażenia przez podmioty wyżej wymienione jest 

nieodpłatne.  

 

§5.  Przebywający na sali zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem  

i stosowania się do jego zasad. 

 

 

 

Zasady korzystania  

 

§6. Osoba pobierająca klucze bierze na siebie wszelką odpowiedzialność materialną 

wynikającą z niewłaściwego użytkowania sali i jej wyposażenia . 

§7. Wejście na salę wymaga wpisania do dziennika i pobrania od portiera klucza.  

§8. Klucz udostępnia się wyłącznie osobie rezerwującej, która bierze za niego pełną 

odpowiedzialność.  

§9. Zabronione jest wynoszenie klucza poza Akademik Rzepicha.  

§10. Osoba rezerwująca odpowiada za: 

1) bezpieczeństwo uczestników spotkania; 

2) treści prezentowane podczas spotkań organizowanych w sali oraz udostępnianych  

w trakcie spotkań materiałów. 

3) opuszczenie przez wszystkich uczestników pomieszczeń pokoju po zakończeniu 

spotkania;  

4) zdanie sali wraz z wyposażeniem w stanie nie naruszonym 

 

§11. Osoba rezerwująca w sytuacji zakłócania porządku przez uczestników spotkania jest 

zobowiązana powiadomić o tym portiera akademika.  
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§12. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania 

sali lub wyposażenia, pobierający wraz z kierownikiem DS Rzepicha oraz 

Przewodniczącym Komisji Socjalno-Bytowej Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu 

Zielonogórskiego stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw.  

§13. Jeśli osoba odpowiedzialna dysponuje odpowiednimi możliwościami, może  

w porozumieniu z kierownikiem dokonać napraw samodzielnie w terminie 10 dni od 

daty sporządzenia dokumentu. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§14. Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego zastrzega 

sobie prawo odmowy udostępniania sali, jeżeli charakter organizowanego spotkania jest 

sprzeczny z przepisami prawa oraz z niniejszym Regulaminem lub w sposób negatywny 

może wpłynąć na wizerunek Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

§15. W sali obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, narkotyków,  

i innych środków odurzających oraz palenia wyrobów tytoniowych i używania 

 e-papierosów. Nieprzestrzeganie niniejszych zasad stanowi podstawę do przerwania 

spotkania, wywołuje konsekwencje regulaminowe oraz przewidziane w powszechnie 

obowiązującym prawie.  

§16. W Sali zabrania się organizowania spotkań o charakterze czysto rozrywkowych  

w tym imprez okolicznościowych takich jak  imieniny, urodziny, wigilia akademicka itp.  

§17. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu skutkuje zawieszeniem prawa do 

korzystania z sali na czas nieokreślony.  

§18. Złożenie wniosku o rezerwacje lub pobranie klucza oznacza przyjęcie do wiadomości i 

zobowiązanie się do stosowania niniejszego Regulaminu. 

§19. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości – dostępny jest na portierni,  

w siedzibie Parlamentu Studenckiego oraz na stronie internetowej Parlamentu 

Studenckiego . 

§20. Parlament Studencki nie odpowiada za treści prezentowane podczas spotkań 

organizowanych w sali oraz udostępnianych w trakcie spotkań materiałów. 

§21. Parlament Studencki nie odpowiada za rzeczy pozostawione w sali konferencyjnej.   

 

 

 


