Bercsényi 28-30 Kollégium
B3 helyiségének használati rendje

1. Általános rendelkezések
a. Helyszín: Bercsényi 28-30 Kollégium, 3. emeleti lépcsőfordulójában található.
b. A B3 helyiséget a B3 öntevékeny kör (továbbiakban Kör) működteti. A helyiség célja, hogy
kikapcsolódáshoz, evéshez, iváshoz, kulturált szórakozáshoz helyet biztosítson a kollégistáknak,
illetve külsős látogatóknak.
c. A Helyiség általános nyitvatartása vasárnaptól csütörtökig 19:00-01:00 között zajlik, kivételes
esetekben ettől lehetnek eltérések. A helyiség használata nyitvatartási időn kívül csak a
körtagoknak lehetséges.

1. Kulcsfelvétel
a. A B3 helyiség kulcsának felvételére csak a Kör tagjai jogosultak (előre leadott taglista alapján)
egy személyazonosság igazolására alkalmas okmány leadásával.
b. A helyiség használatának befejeztével a használónak le kell adnia a kulcsot a portán, melyet
követően visszakapja igazolványát.
c. A használó a terem elhagyása után a kulcsot nem tarthatja magánál, köteles azt a portán leadni.
d. Nyitvatartási időn kívül a B3 helyiséget körtag sem használhatja, csak a Kör elnökségének
engedélyével.

2. Teremhasználat
a.
b.
c.
d.

Nem tartózkodhat senki a B3 helyiségben, ha körtag nincsen jelen.
A helyiség pultja mögé csak körtagok léphetnek be.
A terem állapotáért és rendeltetésszerű használatáért a Kör felel.
Amennyiben bármely kollégista vagy külsős látogató megtagadja a terem rendjét, vagy kárt okoz
a helyiségben vagy annak eszközeiben, úgy a B3 jelenlévő tagja köteles kollégiumi mentort hívni,
aki a Bercsényi 28-30 Kollégium házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési
Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el.

3. Eszközhasználat
a. A B3 helyiségben lévő eszközök, csak a Kör ottlévő tagjainak engedélyével, előre feljegyezve
vihetőek ki a helyiségből.
b. Az eszközök állapotáért és rendeltetésszerű használatáért az eszközöket használó személy felel.
c. A B3 helyiség előtti térrész szintén a B3-hoz tartozik nyitvatartás idejében.
Ilyenkor kihelyeznek a körtagok babzsákokat, asztalokat, szőnyegeket a helyiség előterébe,
amelyek használatára, ott tartózkodásra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint a B3
helyiségben tartózkodásra.
d. Amennyiben a kárt okozó személy kitér felelősségvállalás alól, a körtag köteles Kollégiumi
mentort hívni, aki a Bercsényi 28-30 Kollégium házirendjének és a BME Hallgatók Fegyelmi,
Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatának megfelelően jár el.

4. Záró rendelkezések
a. Jelen szabályzat megsértése a BME Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési Jogorvoslati Szabályzatban
foglalt következményeket vonja maga után.
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B3 helyiséghasználati rend
-kivonat● A B3 kulcsát csak körtag veheti fel a portán (az előre leadott taglista alapján).
● Nyitvatartási időn kívül körtag csak az elnökség valamely tagjának engedélyével tartózkodhat a
helyiségben.
● Nyitvatartás vasárnaptól csütörtökig 20:00-24:00 között.
● A helyiségben vagy a kör eszközeiben történő kár okozása a kár megtérítését vonhatja maga
után.
● Nem tartózkodhat senki a B3-ban, ha körtag nincs jelen.
● A B3 helyiség pultja mögé senki nem léphet be, aki nem körtag!
● A helyiségbe lépve elfogadod a helyiség használati rendjét.
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