Povinnosti ubytovaných osob - ubytovací řád (výňatek)
●

Respektovat a dodržovat povinnosti stanovené požárním, provozním a ubytovacím řádem a řídit se pokyny správce
střediska.

●

Chovat se v průběhu pobytu tak, aby nedošlo ke ztrátě či poškození majetku školy, nebo poškození majetku
ostatních ubytovaných osob.

●
●

Převzít při příjezdu na plánovaný pobyt od správce střediska ložní prádlo a povléknout si postel.

Neprodleně oznámit správci střediska způsobené škody, zjištěné závady a ztráty nebo případné odcizení věcí.

●

Odpovídat za škody, které svým jednáním způsobí na majetku školy a majetku dalších ubytovaných osob.

●

Chovat se ohleduplně, tolerantně a ctít soukromí ostatních ubytovaných osob.

●

Dodržovat a respektovat dobu nočního klidu, který nesmí být rušen hlukem, hlasitými projevy, nepřiměřeně hlasitě
puštěnou televizí nebo rádiem apod. U samostatných skupinových akcí, lze dohodnout se správcem střediska
odlišný režim.

●

Udržovat v pořádku společné prostory a provádět běžný úklid užívaného pokoje (vynášení odpadkového koše
apod.), při odchodu ze vstupní haly do vnitřních prostor střediska ubytované osoby respektují a dodržují povinnost
přezutí obuvi.

●

Provést běžný úklid pokoje po ukončení organizovaného pobytu studentů (výuka, kurzy), běžný úklid pokoje
provádí ubytovaní studenti, nebo osoby účastnící se organizovaného pobytu studentů. Případné nedostatky řeší
správce s vedoucím pedagogického doprovodu.

●

Nepřemisťovat bez vědomí a souhlasu správce střediska zařízení pokoje, nebo provádět jiné zásahy do vybavení
ubytovací části střediska.

●

Nevynášet bez vědomí a souhlasu správce střediska přístroje, zařízení a vybavení budovy.

●

Prokázat své oprávnění ke vstupu a pohybu ve středisku na vyžádání správce.

●

Vyžádat souhlas správce střediska při přijímání návštěv cizích osob v prostorách budovy.

●

Respektovat a dodržovat zákaz přechovávání domácích nebo jiných zvířat v prostorách střediska.

●

Předat správci střediska při ukončení pobytu všechny zapůjčené předměty bez známek poškození, kompletní,
včetně převzatých klíčů.

●

Nenechávat na pokojích volně uložené cenné předměty a osobní doklady. Majitel a správce střediska nenesou v
těchto případech odpovědnost za případné ztráty.

●

Dodržovat zákaz donášení materiálu do prostor střediska, který nemá vztah k cíli pobytu.

●

Předat po ukončení pobytu převzaté klíče, použité ložní prádlo a skříňku s nádobím a příbory v kompletním stavu.

●

Vedoucí organizovaného pobytu studentů /určený pedagogický pracovník/ zajistí a provádí dozor nad průběhem
organizovaného pobytu a chováním studentů v prostorách výukového střediska, řeší případné prohřešky,
nedostatky a činní nápravu.

●

Zajistit první pomoc při zranění či úrazu ubytovaných osob v prostorách střediska a v případě nutnosti zajistit
lékařské ošetření. O této skutečnosti následně informovat správce střediska.

Bezpodmínečně dodržovat ve středisku přísný zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a předměty, které mohou
ohrozit bezpečnost, zdraví a život ubytovaných osob, nebo ohrozit a poškodit objekt.

