Tisztelt Hallgató!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyben foglaltakat, minden hallgató köteles
betartani és a leírtaknak megfelelően eljárni!
 Környezetünk megóvása érdekében a szemetet, köteles mindenki, szelektíven gyűjteni.
(Az erre szolgáló műanyag zsákokat a recepciók mellett található dobozokból lehet kivenni! A
szelektív hulladékgyűjtő (SÁRGA színű konténerek), valamennyi szeméttárolóban megtalálhatóak.
(Hulladékszállítási napok: Kedd és Péntek 11:00)
Az üveghulladékot a „D” Kollégium melletti SÖTÉTZÖLD színű konténerbe, valamint az „F”
épületben lévő hulladékledobó helységben található, SÁRGA színű gyűjtőkonténerbe kell kidobni!
 A használt elemeket, valamint a nem működő kisebb elektronikai eszközöket (például: telefontöltő,
vezetékes egér, hajszárító stb.), valamint a fényforrásokat a bejáratoknál elhelyezett gyűjtőkbe kell
bedobni!
 A mosogató, kézmosó, wc és zuhanyzó lefolyóiba, TILOS ételmaradékot (például: rizs, burgonya,
répa stb), olajat, valamint olyan szilárd anyagot önteni, amely a lefolyót eltömítheti. Amennyiben
szándékos kárt okoz, úgy köteles a dugulás elhárítás díját téríteni!
 Amennyiben a szobákban valamely berendezési tárgy, burkolat, illetve fürdőszobai-, konyhai elem,
rendeltetésszerű használat mellett javításra szorul (például: izzócsere, küszöb javítás, dugulás stb),
azt a recepciókon található karbantartási naplóba kell beírni.
Ezekért a javításokért, a hallgatónak NEM kell fizetniük, ezeket az üzemeltetés térítésmentesen
végzi.
 A bútorokat a szobákból és a közösségi helységekből elmozdítani és kivinni tilos! A felső szekrény
levétele szigorúan tilos!
 Szobába való, extra bútor vagy elektromos készülék behozatala, (hűtő, fagyasztó stb) minden
esetben engedély köteles! Az erre való formanyomtatvány, a
www.kollegium.szie.hu/dokumentumok oldalon található!
 A szobákban, illetve a közösségi helységekben található tűzjelzőket tilos letakarni, megrongálni!
(Érzékeny készülékek! Aeroszolos termékeket ((légfrissítők, dezodorok, hajlakk, rovarirtó és
rovarriasztó szerek stb.)) kérjük ne a közelében használjon!)
 A szobákban, fürdőszobákban, erkélyeken, közösségi helyeken tilos a dohányzás! Észrevétel esetén,
kötelesek a tisztítási festést megfizetni!
 Bármilyen internettel kapcsolatos problémát a következő e-mail címen kell bejelenteni:
helpdesk@ih.szie.hu
 A kaukció ellenében kiadott pótkulcsokat mindenki köteles 2 héten belül leadni!
 A kollégium területén előforduló, bármilyen szándékos károkozás, minden esetben pénzbüntetést,
vagy akár a kollégiumból való kizárást vonja maga után!
A fentiekkel kapcsolatos, bármilyen kérdés, illetve észrevétel esetén kérjük, keressék fel az
üzemeltetési igazgatóságot!
Gödöllő, 2019. szeptember 1.
Üzemeltetési igazgatóság

