VšĮ KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLA

BENDRABUTIS

GYVENTOJO ATMINTINĖ
Sveiki atvykę, ši atmintinė Jus supažindins su bendrabučio vidaus tvarka bei kitais
naudingais, galimai iškylančiais Jums klausimais, apsigyvenus pas mus.
Mes esame Statybininkų pr. 41, Klaipėda.
INFORMACIJA
Bendrabučio budėtojos, bendrabučio auklėtojai tel. +370 46 348014.
Bendrabučio valdytoja Gražina Navakauskienė, mob. +370 687 05396.
REIKIA TURĖTI
Kūno priežiūros asmeninės higienos priemones (pvz, muilas, dantų šepetėlis, dantų pasta,
tualetinis popierius ir pan.)
Įrankius valgymui ir maisto ruošimui (pvz, šaukštas, šakutė, lėkštė, puodelis, puodas,
keptuvė, arbatinukas ir pan.)
Priemones kambario bei prieškambario, sanitarinių mazgų švaros palaikymui (pvz,
grindų šluota, pašluostė grindims plauti, indų ploviklis, kempinėlė, pašluostė indams,
priemonės tualetui ir kriaulei valyti ir pan.).
RAMYBĖS VALANDOS
Mokiniai į bendrabutį įleidžiami iki 22:00 val.
Dirbantys mokiniai ar užsiimantys kita teisėta veikla, pateikę įrodančius dokumentus, į
bendrabutį įleidžiami prieš išvykstant iš bendrabučio su budėtojomis suderintu laiku.
Nuo 23:00 val. prašome netriukšmauti, nesinaudoti triukšmą keliančiais prietaisais ir pan.
Tai ramybės metas, kuris yra iki 06:00 val. ryto. Bendrabučio bendro naudojimo
patalpose yra kameros, vaizdas ištisą parą stebimas, tad budėtojoms įspėjus arba joms
nepaklusus, galite atsidurti policijos nuovadoje. Kiekvienas išsišokimas ar kitoks
kenkėjiškas veiksmas prieštaraujantis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėms bei režimui
yra Apgyvendinimo paslaugų sutarties pažeidimas. Galite būti pašalintas iš bendrabučio
arba net nutraukta Mokinio sutartis.
MOKĖJIMAS UŽ APGYVENDINIMO PASLAUGAS
Mokestis už komunalines paslaugas bendrabutyje yra 10 EUR/per mėn.
Už vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus (higienos normos taisyklių nesilaikymą, rūkymą
kambariuose, prieškambariuose bei kitose draudžiamose rūkyti vietose, alkoholinių
gėrimų vartojimą bendrabutyje), mokyklos direktoriaus įsakymu, mokestis nuo 1 iki 4
mėn. laikotarpiui gali būti didinamas iki 20 EUR/per mėn.
Taip pat yra būtina apmokėti už nuniokotą turtą arba galima jį pakeisti nauju.
Primename, kad už apgyvendinimo paslaugas reikia atsiskaityti kiekvieną mėnesį iki 20
mėnesio dienos, išskyrus baigiantis mokslo metams – kai būtina susimokėti už
apgyvendinimo paslaugas iki išvykstant vasaros atostogoms.
SU SAVIMI VISADA BŪTINA TURĖTI ASMENS DOKUMENTĄ. Be šio
dokumento negalėsite patekti pas mus.

