
Regulamin korzystania z Cichacza: 
1. Z Cichacza (zwanego dalej salą) korzystać mogą mieszkańcy Domu 

Studenta nr 1 „Sabinki" oraz ich goście w godz. 800-2200. 

2. W sali może przebywać maksymalnie 2 osoby zachowując co najmniej 
1,5 metra odległości. Osoby korzystające z sali są zobowiązane do 
zakrywania nosa oraz ust.  

3. Cichacz służy do cichej nauki. Osoby zachowujące się niestosownie mogą 
zostać wyproszone przez przedstawicieli Administracji, Recepcji oraz 
Komisji ds. Akademików  

4. Jeśli w ciągu 15 minut od rozpoczęcia zarezerwowanego czasu klucz do sali 

nie zostanie pobrany, rezerwacja zostaje uznana za nieważną. 

5. Rezerwacji mogą dokonywać tylko mieszkańcy „Sabinek". 

6. W czasie niezarezerwowanym klucz do sali wydawany jest osobie, która 
zgłosi na recepcji chęć korzystania z niej jako pierwsza. 

7. Osoba korzystająca z sali może pobrać do niej klucz po zostawieniu w 
Recepcji swojej karty mieszkańca. Od momentu pobrania klucza osoba ta 
jest odpowiedzialna za porządek w sali i za stan znajdującego się tam 
sprzętu. 

8. Po pobraniu klucza do sali, osoba korzystająca z niej ma obowiązek 
sprawdzić stan znajdującego się w niej sprzętu i w ciągu 5 minut 
poinformować pracowników recepcji o ewentualnych szkodach. Wszelkie 
później odkryte zniszczenia są zaliczane na poczet osoby obecnie 
korzystającej z sali. 

9. Po zakończeniu korzystania z sali osoba korzystająca ma obowiązek 
zwrócić klucz na recepcję. 

10. W przypadku zniszczeń osoba korzystająca z sali w czasie, gdy do tych 
zniszczeń doszło, zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy. 

11. Osoby korzystające z sali powinny postępować wg Regulaminu 
Korzystania z sali. Nie stosowanie się do zaleceń skutkuje zakazem 
korzystania z sali, karami dyscyplinarnymi i finansowymi. 

12. Przedstawiciele Administracji oraz Komisji ds. Akademików mają prawo 
do odwołania lub zmiany rezerwacji w uzasadnionych przypadkach. 

13. Przedstawiciele Administracji, Recepcji oraz Komisji ds. Akademików, 
mają prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli sposobu 
korzystania z sali i stanu znajdującego się tam sprzętu. 

14. Osoby korzystające z sali automatycznie zgadzają się z treścią Regulaminu 
Korzystania z Cichacza. 


