Bercsényi 28-30 Kollégium
Mosdó használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, minden szinten a lépcsőfordulók két oldalán található
helyiségek
b. A helyiséget valamennyi kollégista, vendégeik és a kollégiumi dolgozók használhatják, akik
belépésükkel elfogadják a Mosdó használati rendjét.
c. A mosdó minden nap 00:00-24:00-ig a kollégisták és vendégeik rendelkezésére áll. A helyiség
célja, hogy a számukra helyet biztosítson higiénés szükségleteik elvégzésére.

2. Kulcsfelvétel
a. A helyiség nem zárt, használatához nincs szükség kulcsfelvételre.

3. Teremhasználat
a. A helyiség higiéniai állapotának megőrzése minden használó személy felelőssége.
b. A helyiséget az eredeti tisztaságában kell elhagyni.
c. A helyiséget a BME Üzemeltető és Műszaki Szolgáltató Kft. munkatársa minden hétköznap
teljeskörűen kitakarítja, fertőtleníti.
d. Abban az esetben, ha a helyiség tisztasága vagy a fülkék állapota nem megfelelő, az észlelő
személy köteles kollégiumi mentort hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium házirendjének és a
BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el. A
helyiségben kárt tevő személy felelősségre vonható az okozott kárért.

4. Eszközhasználat
a. A helyiségben található eszközök: mosdókagyló; szappan; szemetes; fülkénként egy WC, ülőke és
WC kefe; férfi mosdóban pissoire.
b. Az eszközökért az azt használó személy felelősséget vállal. Az eszközök rongálása tilos.
c. A szappan hiányát az ÜMSZ munkatársának kell jelezni.
d. A eszközben kárt okozó köteles jelenteni az ügyeletes mentornak a hibát. A kárt okozó
személynek vállalnia kell a kár elhárítását, mely közös megegyezésen alapul a Hallgatói
Képviselettel.
e. Amennyiben a kárt okozó személy kitér a felelősségvállalás alól, az ügyeletes mentor a Bercsényi
28-30 Kollégium Házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati
Szabályzatának megfelelően jár el.

5. Ellenőrzés
a. A helyiséget az ügyeletes mentor köteles ellenőrizni a Hallgatói Képviselettel előre egyeztetett
rendszerességgel.
b. A mentorok az ellenőrzés során a következőket nézik át: megfelelő-e a higiénés állapot; minden
eszköz megtalálható-e a helyiségben; történt-e rongálás, a helyiség általános rendje és tisztasága,
fokozott figyelmet fordítva a fal tisztaságára.

6. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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WC helyiséghasználati rend
-kivonat● Mindig ügyelj a tisztaságra!
● Rongálás, kár, meghibásodás esetén értesítsd az ügyeletes mentort!
● A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.
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