Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 19/2021 z dnia 17.03.2021r.

Regulamin korzystania z pokoi gościnnych w Domu Studenta
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
§1
1. Regulamin określa sposób użytkowania pokoi gościnnych w Domach Studenta
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
2. Doba rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11:00
dnia następnego.
3. Potrzebę przedłużenia pobytu należy zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa
termin najmu pokoju. Pobyt zostanie przedłużony w miarę dostępności pokoi.
Należność za każdą kolejną godzinę wynosi 20 zł.
§2
1. Należność za cały pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu i wpłacana gotówką
w administracji Domu Studenta.
2. W przypadku wcześniejszego, niż w zarezerwowanym terminie, wykwaterowania
z pokoju i z przyczyn niezależnych od Domu Studenta, należność pobrana za pobyt nie
podlega zwrotowi.
§3
1. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego nie może przyjmować na nocleg osób
niezakwaterowanych.
2. Osoba wynajmująca nie może przekazać pokoju innym osobom.
3. W przypadku utraty klucza do pokoju Gość zostanie obciążony kosztami wymiany
wkładek zamka w wysokości 200 zł.
§4
1. Osoba wynajmująca każdorazowo opuszczając pokój powinna sprawdzić zamknięcie
okien i drzwi i pozostawić klucz na recepcji.
2. Za wszelkie szkody powstałe z winy osoby zakwaterowanej w pokojach gościnnych
lub z winy osób jej towarzyszących odpowiada osoba zakwaterowana w pokoju
gościnnym. Ponosi ona również odpowiedzialność materialną za powstałe szkody.
3. Gość powinien zawiadomić administrację Domu Studenta o powstaniu lub
stwierdzeniu wystąpienia szkody w pokoju.

§5
Ze względu na komfort osób korzystających z pokoi gościnnych w obiekcie:
1) obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano;
2) obowiązuje całkowity zakaz palenia, w tym również papierosów elektronicznych oraz
spożywania alkoholu; za nieprzestrzeganie zakazu grozi obciążenie karą w wysokości
200 zł;
3) obowiązuje zakaz organizowania imprez w pokoju; pokój udostępniany jest jedynie do
celów mieszkalnych;
4) zwierzęta w pokojach gościnnych nie są akceptowane;
5) pomieszczenia poza częścią hotelową, w tym kuchnia i pralnia studenckie nie są
udostępniane osobom korzystającym z pokoi gościnnych.
§6
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach
gościnnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. W pokojach
obowiązuje zakaz używania urządzeń takich jak: grzałki elektryczne, tostery, itp.
§7
1. Osoba korzystająca z pokoju gościnnego zobowiązana jest do przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych, do zachowania czystości i porządku, właściwego użytkowania
urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych oraz do powiadomienia pracownika administracji
Domu Studenta o wszystkich awariach w użytkowanym pokoju jak również o naturalnym
zużyciu znajdujących się w nich urządzeń.
2. W przypadku włączenia się alarmu przeciw pożarowego należy niezwłocznie zastosować
się do komunikatów nadawanych przez Dźwiękowy System Ostrzegania.
3. Osoby, które nie dostosują się do nadawanych komunikatów zostaną obciążone karą
w wysokości 300 zł.
§8
1. Dom Studenta może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu
rażąco naruszył Regulamin korzystania z pokoi gościnnych.
2. W przypadku, gdy osoba korzystająca z pokoju w sposób znaczący narusza
postanowienia Regulaminu, Dom Studenta zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia
pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu należności za niewykorzystany okres.

§9
1. Dom Studenta ma obowiązek zapewnić profesjonalną i uprzejmą obsługę, warunki do
spokojnego i bezpiecznego pobytu, zachowania tajemnicy informacji o gościu oraz
sprawność urządzeń technicznych.
2. Dom Studenta zapewnia sprzątanie pokoju na wyraźną prośbę gości.
3. Dom Studenta zobowiązuje się do wykonywania bieżących napraw urządzeń po
dokonania zgłoszenia przez wynajmującego.
4. W ramach dostępności pokoi uwzględnia się ewentualne prośby o zmianę pokoju.
§ 10
1. Dom Studenta nie ponosi odpowiedzialności za:
 uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa;
 utratę lub uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych w pokoju gościnnym.
2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju,
Dom Studenta przechowa przez 1 miesiąc. Po tym okresie rzeczy zostaną przekazane na
cele dobroczynne.
§ 11
1. Dom Studenta nr 1 udostępnia bezpłatny parking samochodu osobowego przy
ul. Akademickiej 3 w Białymstoku.
2. Warunkiem korzystania z parkingu jest wcześniejsze uzgodnienie z administracją Domu
Studenta nr 1.
3. Dom Studenta nr 2 nie dysponuje miejscami parkingowymi. Przy budynku znajduje się
duży parking płatny.
§ 12
Zobowiązanie przestrzegania Regulaminu należy potwierdzić podpisem w księdze
meldunkowej podczas kwaterowania.
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