ZASADY KWATEROWANIA – WAKACJE 2018
1.

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2017/2018 Studenci AGH, którzy zamierzają mieszkać
w dyżurnym domu studenckim MS AGH w okresie od 7 lipca do 16 września 2018 r. (w tym na
czas praktyk oraz sesji poprawkowej), powinni złożyć w systemie informatycznym
(https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS. Wnioski
wakacyjne należy złożyć w terminie do 25 czerwca br. Studenci AGH, którzy terminowo złożyli
wnioski wakacyjne, otrzymają decyzję w sprawie przyznania miejsca drogą elektroniczną w dniu
26 czerwca br. na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

2.

Studenci innych Uczelni mogą otrzymać przydział miejsca w dyżurnym domu studenckim MS AGH
w okresie od 10 lipca do 31 sierpnia 2018 r. Zainteresowani powinni złożyć w systemie
informatycznym (https://akademik.agh.edu.pl/) wniosek wakacyjny o przyznanie miejsca w DS
w terminie do 25 czerwca br. Studenci innych Uczelni, którzy terminowo złożyli wnioski
wakacyjne, otrzymają decyzję w sprawie przyznania miejsca drogą elektroniczną w dniu
28 czerwca br. na podany w systemie informatycznym adres e-mail.

3.

Studenci, zainteresowani samodzielnym zakwaterowaniem w pokoju dwuosobowym, składając
wniosek mogą zaznaczyć prośbę o przydział dodatkowego miejsca. Opłata za dodatkowe miejsce
wynosi 75% stawki określonej w cenniku.

4.

Zakwaterowanie i wykwaterowanie studentów w okresie wakacji odbywać się będzie w dni
robocze w godzinach od 9:00 do 14:00. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest
zakwaterowanie przez recepcję akademika poza wyznaczonymi godzinami.

5.

Wraz ze złożeniem wniosku wakacyjnego, dla obecnych mieszkańców MS AGH, zostanie
automatycznie naliczona bezzwrotna opłata rezerwacyjna w kwocie 50 zł netto, która będzie
podlegać rozliczeniu płatności za pobyt w deklarowanym okresie, zgodnie z obowiązującym w tym
okresie cennikiem. W przypadku nie podjęcia zakwaterowania w deklarowanym okresie lub
skrócenia pobytu opłata rezerwacyjna pokrywa koszt rezerwacji miejsca.

6.

Warunkiem zakwaterowania dotychczasowych Mieszkańców MS AGH w domu dyżurnym jest
uregulowanie przez nich wszelkich należności związanych z pobytem w DS w roku akademickim
2017/2018.

7. Domami dyżurnymi w okresie wakacji 2018 roku będą: DS-3 AKROPOL DS-10
HAJDUCZEK, DS-11 BONUS, DS-14 KAPITOL. Administracja MS AGH zastrzega sobie
możliwość zmiany dyżurnych DS po zebraniu informacji o liczbie studentów zainteresowanych
zakwaterowaniem wakacyjnym. Szczegółowy harmonogram przekwaterowań do dyżurnych DS
zostanie opublikowany na stronie internetowej MS AGH po 28 czerwca br.
8.

Osoby, o których mowa w pkt. 1, posiadające przydział miejsca na rok akademicki 2018/2019,
powinny przekwaterować się do swoich docelowych DS, w miarę możliwości, w terminie do
17 września br. Przekwaterowania powinny odbywać się zgodnie z dokonanymi rezerwacjami lub
administracyjnie przydzielonym DS. Pozostali mieszkańcy, o których mowa w pkt. 2, powinni
wykwaterować się do dnia 31 sierpnia br. (piątek).

9.

W związku z koniecznością:
a. przeprowadzenia w okresie wakacji przeglądów technicznych, dezynsekcji, drobnych
prac remontowych we wszystkich domach studenckich,
b. przygotowania wszystkich bloków dyżurnych do akcji kwaterowania,
Administracja MS AGH zastrzega sobie prawo do przekwaterowania mieszkańców do innych pokoi
lub domów studenckich MS AGH.

10. Aktualni mieszkańcy MS AGH uiszczają należność za pobyt przelewem na wcześniej przydzielony
numer rachunku bankowego MS AGH. Pozostałe osoby dokonują wpłat wyłącznie gotówką
z góry za dany miesiąc w Administracji dyżurnego DS (pierwszej wpłaty należy dokonać
w trakcie kwaterowania).
11. Wszystkich zakwaterowanych obowiązuje Ramowy Regulamin Mieszkańca MS AGH.
12. W uzasadnionych przypadkach Administracja MS AGH ma prawo odmówić zakwaterowania w DS.

