Kraków: 12.09.2017

KWATEROWANIE W DOMACH STUDENCKICH
NA ROK AKADEMICKI 2017/18
1. Terminy kwaterowania:

- od 26.09 do 6.10.17 – studenci AWF z 1 roku studiów I i II stopnia plus osoby
z innych uczelni,
- od 28.09 do 6.10.17 - studenci pozostałych roczników.
( Skorzystanie przez studentów 1 roku z wcześniejszych preferencyjnych terminów
pozwoli na zmniejszenie kolejek w późniejszym okresie. )
Kwaterowanie odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku)
w godzinach : 8,30 – 14,00.
Wyjątkowo dodatkowym dniem kwaterowania będzie niedziela (1 października)
– godz. : 15,00 - 18,00.
W żadnym wypadku nie gwarantujemy możliwości zakwaterowania wszystkich
osób, które zgłoszą się w danym dniu. Ograniczeniem są godziny pracy
administracji.

2. Podstawa do zakwaterowania:

- przydział miejsca oraz terminowo i na właściwe konto uregulowana opłata za
październik ( dotyczy studentów AWF, którzy starali się o przydziały, składając
wnioski w Dziale Nauczania ),
- obowiązek uregulowania opłaty za październik w terminie do 15.10.17 na konto
konkretnego DS-u w wysokości podanej przez administrację (dotyczy pozostałych
osób); brak terminowej wpłaty będzie podstawą do pozbawienia przydziału.

3. Warunki zakwaterowania:

- posiadanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
- posiadanie jednego aktualnego zdjęcia,
- wpłacenie (gotówką w administracji) 500,00 zł kaucji,
- wpłacenie (gotówką w administracji) należności za noclegi we wrześniu (stud. AWF:
15,00 – 17,00 zł za noc; inne uczelnie : 18,00 – 19,00 zł za noc).
Uwaga : opłata /przedpłata za październik i kaucja to dwie obowiązkowe
niezależne od siebie opłaty !

4. Wybór akademika i przydział pokoi:

- studenci, którzy dokonali rezerwacji przed wakacjami i spełniają warunki określone

w p. 2, zgodnie z grafikami sporządzonymi przez Samorząd Studencki,
- pozostali studenci w kolejności zgłoszeń w miarę wolnych
miejsc w poszczególnych akademikach.

Osoby oczekujące na zakwaterowanie ustawiają się w kolejkach przed
administracjami akademików, w których mają rezerwacje lub, w których chcą być
zakwaterowane.
5. Pokoje, wyposażenie, ceny:

- wszystkie pokoje są dwuosobowe, każdy z własną łazienką,

- wyposażone w meble (bez możliwości demontażu poszczególnych mebli ani ich
wynoszenia z pokoi),
- prywatne lodówki i telewizory winny być zgłaszane na portierni w momencie
wnoszenia,
- w każdym pokoju znajduje się aktywne gniazdko internetowe,
- miesięczna opłata za miejsce dla studenta AWF wynosi : 400,00 zł ( DS 1 ),
430,00 zł ( DS 2 i DS 3),
- bez względu na datę zakwaterowania opłata za październik pobierana jest
w pełnej miesięcznej wysokości.

6. Pościel:

- koce, kołdry, poduszki, obleczenia, zasłony i firanki wydawane są nieodpłatnie,
- wymiana pościeli – 1 raz w miesiącu w terminach ogłoszonych na tablicy ogłoszeń.

7. Zgłaszanie usterek:

- na portierni w terminie do 7 dni od momentu zakwaterowania,
- drobne usterki hydrauliczne, elektryczne, ślusarskie oraz „elektroniczne” (internet)
bezpośrednio do odpowiednich zeszytów,
- inne usterki bądź uwagi (np. brudne ściany, uszkodzone meble, zacieki itp.) pisemnie
z dokładnym opisem, datą i podpisem.
Za usterki i szkody, które nie zostaną zgłoszone, mieszkaniec ponosi
odpowiedzialność finansową.

8. Zamiany pomiędzy pokojami (wewnątrz każdego akademika ):

- możliwe za zgodą wszystkich zainteresowanych osób, nie wcześniej niż od
9.10.2017,
- należy zgłaszać w administracji akademika.

9. Zamiany pomiędzy akademikami:

W miarę wolnych miejsc można wybrać akademik, w którym chce się zamieszkać;
decyzja musi być jednak podjęta przed zakwaterowaniem. Nie ma możliwości zamian
pomiędzy akademikami po zakwaterowaniu.

10. Uzgodnienia telefoniczne :
Nie będzie możliwości dokonywania jakichkolwiek uzgodnień telefonicznych
w godzinach kwaterowania. Tego typu rozmowy prowadzą do zdecydowanego
spowolnienia kwaterowania.

