
Kraków, 18.12.2017r.

„SYLWESTER 2017”
Rada  Osiedla  Domów  Studenckich  w  porozumieniu  z  Administracją  Osiedla  Studenckiego  Politechniki
Krakowskiej informuje, że w NOC SYLWESTROWĄ (31.12.2017/01.01.2018) obowiązują następujące zasady:

1) każdy  mieszkaniec  opuszczający  DS  ma  obowiązek  pozostawiania  klucza  do  pokoju  w
recepcji
(na wypadek pożaru, zalania, innej awarii);

2) osoby  pozostające  w  DS-ie  są  odpowiedzialne  za  zabezpieczenie  swoich  węzłów  przed
włamaniem.  ADS  oraz  RM  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  osobiste  rzeczy  pozostawione  bez
nadzoru;

3) osoby pozostające w DS-ie na Noc Sylwestrową mają możliwość zorganizowania „Spotkania
Sylwestrowego” w swoim pokoju po spełnieniu poniższych warunków:

 stworzenie  imiennej  listy  uczestników zaproszonych  gości  spoza danego DS-u (max.  10  osób)
wraz  ze  wskazaniem  serii/numeru  dokumentu  potwierdzającego  ich  tożsamość,  która  zostanie
zweryfikowana przy wejściu każdego z gości na dany obiekt (Formularz Zgłoszeniowy do pobrania
w recepcji);  całkowita liczba uczestników  „Spotkania Sylwestrowego” nie może przekroczyć
20 osób;

 dostarczenie  do  Administracji  lub  recepcji  swojego  DS-u  listy  uczestników  spotkania  –
najpóźniej do dnia 29.12.2017r. (do godziny 11:00); formularze złożone po ww. terminie nie
będą rozpatrywane;

 wniesienie  w  Administracji  DS  opłaty  za  przedłużenia  pobytu  swoich  gości  (wg  listy
zgłoszonych wcześniej uczestników zweryfikowanej przez pracownika recepcji) w okresie
02-05.01.2018r. Kwota ta stanowi sumę za przedłużenia  pobytu wszystkich osób niebędącymi
mieszkańcami  OSPK  (koszt  przedłużenia  pobytu  jak  w  Regulaminie).  Dodatkowo  dla  osób
znajdujących się na liście, przewidywana jest bonifikata w postaci możliwości zakupu przedłużenia
na okres 31.12.2017r. do 02.01.2018r. w cenie jednego (ilość przedłużeń uzależniona od ilości osób
mieszkających  w  pokoju,  w  którym organizowane  jest  spotkanie  np.  w 3-os.  pokoju  mogą  być
wykupione 3 przedłużenia);

 wprowadza się limit maksymalnie trzech „Spotkań Sylwestrowych” na jednym piętrze. Zgody
na organizację „Spotkania Sylwestrowego” wydawane będą na podstawie kolejności zgłoszeń. 

4) osoba  organizująca  „Spotkanie  Sylwestrowe” bierze  pełną  odpowiedzialność  za
zorganizowane  spotkanie,  zaproszonych  gości  oraz  przestrzeganie  warunku  dotyczącego
maksymalnej  liczby  uczestników  spotkania. Zobowiązuje  się  także  do  przestrzegania  Regulaminu
OSPK, wykonywania wszelkich poleceń pracowników PK oraz pracowników ochrony, przywrócenia
na piętrze stanu sprzed spotkania oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych ze szkodami, które
mogą powstać w tym czasie w pokoju oraz na piętrze. W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek
niebezpieczeństwa (zagrożenie życia lub zdrowia zaproszonych gości lub innych osób) organizator
zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić ochronę HEKTOR (tel.  511 836 930) oraz pracowników
recepcji.

5) w  okresie  od  31.12.2017r.  do  02.01.2018r.  dopuszcza  się  wykupienie  tylu  przedłużeń
pobytu,  ilu  osobowy  jest  pokój;  cena  i  zasady  wykupienia  przedłużeń  –  zgodnie  z  Regulaminem
przedłużeń pobytu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytania proszę kierować do poszczególnych Rad Mieszkańców.

Rada Osiedla prosi o bezpieczną zabawę oraz o przestrzeganie Regulaminu OS.               

W razie jakiegokolwiek wypadku lub sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu, 
należy bezzwłocznie powiadomić recepcję i/lub odpowiednie służby!



Przewodniczący Rady Osiedla Domów
Studenckich Politechniki Krakowskiej

Piotr Grzesik


