REGULAMIN INTERNATU
„ Julia” przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu
1.

Internat „Julia” przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu zwany w dalszej części Internatem jest placówką
opiekuoczo wychowawczą.

2.

Na terenie Internatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz posługiwania się urządzeniami
wytwarzającymi parę wodną w pobliżu czujników dymu.

3.

Na terenie Internatu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

4.

Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00 do 6.00.

5.

Od mieszkaoców Internatu wymaga się stosowania zasad BHP oraz przeciwpożarowych.

6.

Zabrania się korzystania w pokojach z urządzeo elektrycznych takich jak czajnik, grzałka, piecyk elektryczny itp.

7.

Zabrania się przestawiania mebli w pokojach oraz zamiany mebli i wyposażenia między pokojami.

8.

Zabrania się otwierania okien na oścież i siadania na parapetach.

9.

Za porządek w pokojach odpowiadają mieszkaocy pokoi.

10.

Śmieci z pokoju należy wrzucid do ogólnego pojemnika znajdującego się na parterze Internatu.

11.

Przed zakwaterowaniem w pokojach opiekun grupy winien sprawdzid usterki w pokojach, zauważone zgłosid
kierownikowi internatu, lub innej osobie dokonującej kwaterunku.

12.

Łazienki i sanitariaty są ogólnodostępne, wymaga się pozostawienia po sobie należytego porządku.

13.

Zabrania się wynoszenia z jadalni do pokojów jedzenia oraz naczyo, kubków i sztudców.

14.

Po opuszczeniu pokoju, klucz należy zostawid na portierni. Zabrania się wynoszenia klucza poza teren obiektu. W
przypadku zagubienia klucza mieszkaocy pokoju ponoszą koszt jego dorobienia.

15.

Za zagubione, zniszczone sprzęty lub wyposażenie pokoju przekazane do użytkowania mieszkaniec pokoju ponosi
koszty finansowe.

16.

Zabrania się nocowania w pokojach osób z zewnątrz, nie objętych członkostwem danej grupy. Przyjmowanie
gości dopuszczalne jest do godz. 22.00 po wcześniejszym zgłoszeniu ich na portierni za okazaniem dokumentu ze
zdjęciem.

17.

Zabrania się wszelkiego dotykania bądź zasłaniania kamer zamontowanych w ciągach komunikacyjnych.

18.

Zabrania się sporządzania w pokojach i innych pomieszczeniach napisów na meblach i ścianach, a w razie nie
dostosowania się do zakazu mieszkaniec obciążony będzie kosztami finansowymi naprawy wyrządzonej szkody.

19.

Za rzeczy osobiste pozostawione w łazienkach, sanitariatach i innych pomieszczeniach ogólnodostępnych
kierownictwo Internatu nie odpowiada.

20.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Kierownik Internatu.
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