Bercsényi 28-30 Kollégium
Parkolási rend

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, hátsó udvar
b. Megközelítés: Bercsényi utca felőli zárt kapubejáró
c. Minden kollégiumban lakó hallgató igénybe veheti az udvart személygépjármű parkolása
céljából.
d. Csak olyan személygépjármű tartózkodhat az udvaron, amely regisztrálva van az aktuális félévre
a portán.

2. Parkoló használat
a. A kaput a portán található távirányító nyitja, melyet a portás kezel.
b. Személygépjárművel parkolni csak a tornaterem mögötti területen lehet 45°-os szögben, úgy
hogy más jármű ki-és beállását ne akadályozza az otthagyott jármű.
c. Motor tárolására a kerékpártároló mellett van lehetőség úgy, hogy ne akadályozza a
kerékpártároló használatát.
d. A kapubejáró vonalában, a kihelyezett kerékpártároló előtt és a hátsó kapunál parkolni szigorúan
tiltott.

3. Kerékpár tároló használat
a. A kapubejáró ajtaja kollégiumi belépőkártyával nyitható.
b. Kerékpárt tárolni a kihelyezett tárolóban lakattal ellátva, illetve a Bercsényi Bringakör által
kiadott szabályzat alapján az alagsori tárolóban szabad.

4. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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Parkoló, dohányzó szabályzat
-kivonat●
●
●
●

Kerékpárodat kint csak lakattal tárold, vagy vidd le a tárolóba!
Parkolni csak a tornaterem mögötti kijelölt helyekre szabad.
Vigyázz mások járműveire!
Kérlek, az ablakoktól 5 méteres távolságra dohányozz, a kihelyezett szemetesnél! Ez alól
kivétel a Gödör nyitása, akkor csak a kijelölt területen belül maradj!
● Ne szemetelj!

Kerékpártároló helyiségszabályzat
-kivonat● Kérlek, vigyázz mások értékeire!
● Bérléshez keresd fel a Bercsényi Sport Kör (továbbiakban: BSK) honlapját, vagy a kör tagjait!
(bringaklub.bercsenyi.bme.hu/elofoglalas)
● A kerékpártárolóba csak saját vagy BSK-tól bérelt kerékpár tárolása céljából lehet belépni.
● A belépéssel elfogadod a helyiség használati rendjét.
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