Regulamin Niepublicznej Bursy Młodzieżowej
Niepubliczna Bursa Młodzieżowa zwana dalej bursą jest niepubliczną
placówką oświatowo-wychowawczą , która przejmuje funkcję domu rodzinnego dla
uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

mieszkających na terenie

województwa mazowieckiego i będących uczniami klas sportowych o profilu piłki
nożnej .
Celem Bursy jest zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków do nauki
i wszechstronnego rozwoju osobowości, a także zabezpieczenie opieki. Aby
wymienione zadania mogły być właściwie wypełniane w Bursie powinna panować
atmosfera sprzyjająca nauce i koleżeńskiemu współżyciu, niezbędny jest również ład
i porządek organizacyjny. Powyższemu celowi służyć ma przestrzeganie przez
wszystkich tj. przez młodzież i pracowników, postanowień niniejszego regulaminu.
Spis Treści :
Dział 1- Słowniczek pojęć
Dział 2 - Postanowienia ogólne
Dział 3 - Przyjęcia do Bursy
Dział 4 – Warunki socjalno-bytowe
Dział 5 – Zakwaterowanie i wyżywienie
Dział 6 – Prawa Wychowanka
Dział 7 – Obowiązki Wychowanka
Dział 8 – Nagrody i kary
Dział 9 – Instrukcja BHP i przeciwpożarowa
Dział 10 - Opłaty
Dział 11 - Postanowienia końcowe
Dział 1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin Bursy powstał na podstawie Statutu Niepublicznej Bursy Młodzieżowej
z siedzibą w Warszawie przy ul. Waldorffa 33 , prowadzonej przez
Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej.
2. Ilekroć mowa o :
1. Bursie , należy przez to rozumieć Niepubliczną Bursę Młodzieżową
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2. Organie prowadzącym , należy przez to rozumieć Stowarzyszenie
Trenerów Piłki Nożnej ,
3. Zespole Wychowawców , należy przez to rozumieć zespół nauczycieli,
wychowawców, trenerów i specjalistów zatrudnionych w Niepublicznej
Bursie Młodzieżowej,
4. Dyrektorze , należy przez to rozumieć Dyrektora Niepublicznej Bursy
Młodzieżowej
5. O samorządzie bursy , należy przez to rozumieć Samorząd Młodzieżowy.
3. Regulamin Bursy jest uchwalony przez Zespół Wychowawców na wniosek
Dyrektora Bursy.
Dział 2
Postanowienia ogólne.
1. Wszyscy wychowankowie są równi pod względem swej godności i swych praw.
2. Każdy wychowanek posiada wszystkie prawa zawarte w niniejszym regulaminie
bez względu na różnice wyznaniowe, majątkowe czy pochodzenie społeczne
3. Wychowanek nie może przez nikogo być traktowany w sposób poniżający,
uwłaczający jego honorowi lub dobremu imieniu.
4. Wychowankowie mają prawo do uczestnictwa w pracach

Samorządu

Młodzieżowego a także do zgłaszania propozycji i wniosków do Dyrektora Bursy,
nie kolidujących z Regulaminem Bursy.
5. Wychowanek ma prawo do pełnego rozwoju osobowości poprzez naukę
i rozwijanie zainteresowań w różnorodnych formach organizowanych w placówce
i poza nią.
6. Wychowanek ma obowiązek współuczestniczenia w życiu społecznym Bursy.
7. Wychowankowie mają prawo do jednakowej obrony przed dyskryminacją, mają
też prawo odwołania się do odpowiednich instancji przeciw działaniom
stanowiącym naruszenie jego praw.
8. Wychowanek ma prawo do tego, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach
i obowiązkach być wysłuchanym przez Zespół Wychowawców , Samorząd
Młodzieżowy i dyrektora Bursy.
9. Samorząd Młodzieżowy ma prawo do proponowania zmian w celu ulepszania
życia w placówce, konsultowania zadań i problemów podejmowanych przez
wychowanków, dyrektora Bursy i Zespół Wychowawców .
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10. Wszystkim Wychowankom Bursy zapewnia się odpowiednie warunki mieszkalne
i sanitarno – higieniczne oraz odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku.
11. Regulamin obowiązuje wszystkich Wychowanków, bez względu na ich wiek oraz
typ szkoły, do której uczęszczają.
12. Obowiązek zaznajomienia Wychowanków z regulaminem oraz innymi przepisami
normującymi zasady przebywania w Bursie spoczywa na wychowawcy grupy.
13. Wychowankowie nie mogą tłumaczyć się nieznajomością postanowień zawartych
w niniejszym regulaminie.
14. Regulamin winem być podpisany przez Wychowanka i jego rodziców ( opiekunów
prawnych).
Dział 3
Przyjęcia do Bursy
1. O przyjęcia do Bursy mogą ubiegać się chłopcy trenujący czynnie piłkę nożną,
zamieszkujący na terenie województwa mazowieckiego , a w wyjątkowych
sytuacjach poza jego terenem.
2. Rekrutacja odbywa się na podstawie zasad ustalonych przez organ prowadzący.
Terminy rekrutacji ustala organ prowadzący.
3. Na procedurę kwalifikacyjną składa się :
a. Rozmowa z Wychowankiem,
b. Rozmowa z rodzicami ( opiekunami prawnymi).
4. Wniosek o przyjęcie do Bursy składają rodzice ( opiekunowie prawni) . Wniosek
winien być podpisany przez obydwoje rodziców ( opiekunów prawnych) .
5. Decyzję o przyjęciu Wychowanka do Bursy podejmuje Dyrektor Bursy po
zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) Ucznia , który nie został przyjęty do Bursy , mogą
zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podanie zostanie
rozpatrzone w Zespole Wychowawców , a ich decyzja nie podlega odwołaniu.
Dział 4
Warunki socjalno-bytowe
1. Bursa zapewnia Wychowankom pomieszczenia mieszkalne, warunki do nauki,
wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej.
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2. Na terenie Bursy obowiązuje zmiana obuwia . Niedopuszczalne jest poruszanie
się po obiekcie w obuwiu wykorzystywanym poza Bursą. Obuwie to zostawione
jest w wyznaczonym miejscu.
3. Bursa zapewnia Wychowankom wyżywienie w formie śniadania i kolacji,
odpowiadające zasadom racjonalnego wyżywienia . Jednocześnie bursa
zapewnia możliwość przygotowania we własnym zakresie dodatkowych posiłków,
w wyodrębnionych pomieszczeniach i przechowywania własnych produktów w
odpowiednich warunkach higienicznych i sanitarnych.
4. Bursa zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga w osiąganiu
sukcesów szkolnych.
5. Nauka własna wychowanków odbywa się w pokojach mieszkalnych lub na
świetlicy Bursy.
6. Bursa umożliwia korzystanie z oglądania programów telewizyjnych , projekcji
DVD wspomagających program nauczania , kształtujących i rozwijających
zainteresowania.
7. Bursa wspiera pomoc koleżeńską.
8. Bursa stwarza warunki do racjonalnego i wielostronnego wykorzystania czasu
wolnego.
9. Wychowankowie mogą brać czynny udział w zajęciach kulturalnych
i rozrywkowych organizowanych przez Bursę , szkołę i instytucje pozaszkolne.
10. Wychowankowie bursy mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb bursy na
ustalonych w regulaminie zasadach.
Dział 5
Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie
1. Bursa zapewnia zakwaterowanie wychowankom w czasie trwania roku szkolnego
tj. od dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego do dnia jego
zakończenia, z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych , wakacji i dni
ustawowo wolnych od pracy.
2. Wychowanek ma obowiązek opuszczenia Bursy w każdy piątek poprzedzający
weekend ,

w dzień poprzedzający dni ustawowo wolne od zajęć lub w terminie

wyznaczonym przez Bursę ze względów organizacyjny .
4

3. Młodzież opuszcza Bursę w dzień poprzedzający dzień wolny pracy Bursy
o godz. 7.30 . Ponowny powrót młodzieży do Bursy następuje w dniu
poprzedzającym dzień szkolny od godz. 16.00.
4. Opieka pedagogiczna w dni pracy Bursy sprawowana jest od godz. 16.00-7.00.
5. Uczniowie mają obowiązek zgłoszenia się do Bursy nie później niż do godz.17:00.
6. W przypadku późniejszego powrotu do Bursy , wychowanek musi zgłosić
wychowawcy ten fakt i uzyskać pozwolenie.
7. W przypadku wystąpienia konieczności powrotu wychowanka po godz. 21.00
rodzic (opiekun prawny) ma obowiązek uprzedzić wychowawcę o takiej
konieczności (wiadomość przesłana na pocztę mailową bursamzpn@gmail.com
lub potwierdzenie telefoniczne pod nr 664159599 , a także podać miejsce i osoby,
do których nastąpić ma wyjście lub wyjazd.
8. O późnych nieusprawiedliwionych powrotach do Bursy niezwłocznie będą
powiadamiani rodzice(opiekunowie prawni ) Wychowanków oraz wyciągane będą
konsekwencje przewidziane w niniejszym regulaminie.
9. W przypadku wyjazdów innych niż weekendowe, rodzic (opiekun prawny) ma
obowiązek uprzedzić wychowawcę o takiej konieczności (wiadomość przesłana
na pocztę mailową lub potwierdzenie telefoniczne). Bez informacji lub
potwierdzenia od rodzica (opiekuna prawnego), wychowankowie nie będą
wypuszczani z budynku Bursy.
10. W przypadku choroby lub innej sytuacji losowej powodującej niemożność powrotu
wychowanka do Bursy z domu, w przewidzianym regulaminem czasie, rodzic
(opiekun prawny) ma obowiązek powiadomić wychowawcę, najpóźniej do godz.
21.00 w dniu w którym miał nastąpić powrót.
11. Każdorazowe wyjście i przyjście jest odnotowywane w ewidencji Wyjść
i powrotów . Obowiązek ten spoczywa na Wychowankach.
12. O godzinie 21.30, każdego dnia wychowawcy mają obowiązek rozpoczęcia
sprawdzania obecności wychowanków w Bursie. Wszyscy wychowankowie
bezwzględnie powinni znajdować się w swoich pokojach.
13. Wychowawca ma prawo wejść do pokojów mieszkalnych każdego
z wychowanków.
14. Wychowankowie na terenie Bursy korzystają z własnej pościeli. Pościel ta
powinna być zmieniana przynajmniej raz w miesiącu . Dla usprawnienia , daty
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wymiany pościeli będą podawane do wiadomości Wychowanków , którzy będą
mieli obowiązek wywozu jej do domu.
Wyżywienie
1. Mieszkańcy Bursy zobowiązani są do korzystania z wyżywienia.
2. Bursa zapewnia wychowankom 2 posiłki dziennie (śniadanie i kolację) w dniach
zakwaterowania. Śniadania

i kolacje wydawane są w postaci

cateringu na

terenie Bursy.
3. Bursa nie zapewnia dań diety wegetariańskiej i bezglutenowej oraz innych.
4. Wyżywienie w Bursie jest w całości odpłatne.
5. Miejscem spożywania posiłków jest tylko i wyłącznie jadalnia, do której wchodzi
się w ubraniu dziennym, bez okryć wierzchnich. Obowiązuje zakaz spożywania
posiłków w pokojach mieszkalnych oraz pomieszczeniach przeznaczonych do
nauki i rozrywki.
6. Na

jadalnię

wchodzi

się

tylko

w

obuwiu

zamiennym.

Ze

względów

bezpieczeństwa nie wolno wchodzić na jadalnię w skarpetkach lub boso.
7. Naczyń ze stołówki nie wolno wynosić

i przechowywać

w

pokojach

mieszkalnych oraz poza Bursę.
Dział 6
Prawa Wychowanka
1. Wychowanek Bursy ma prawo do odpowiednich warunków pobytu w Bursie
zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności.
2. Wychowanek ma prawo do:
a) korzystania z ogólnych pomieszczeń bursy i wyposażenia przeznaczonego
dla Wychowanków,
b) przygotowania we własnym zakresie i konsumpcji posiłków dodatkowych
poza wydawanymi na podstawie opłaty za wyżywienie w wydzielonych do
tego pomieszczeniach kuchni , na tyle, na ile pozwala ich wyposażenie,
3. Każdy Wychowanek ma prawo do : ,
a) korzystania z pomocy do nauki w miarę możliwości ,
b) korzystania z pomocy koleżeńskiej, pomocy wychowawcy,
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4. Nauka indywidualna Wychowanków jest obowiązkowa i odbywa się w stałym
czasie, w świetlicy, zgodnie z harmonogramem dnia, w godzinach 17.15 – 18.45.
5. Wychowanek ma prawo do przebywania poza terenem bursy wyłącznie za
wiedzą i zgodą wychowawcy do godziny 20.00 gdy obowiązuje czas letni, do
godziny 19.00 – czas zimowy.
6. Odwiedziny:
a) rodzice(opiekunowie prawni) mogą odwiedzić swoje dzieci w bursie
w każdym dniu tygodnia,
b) odwiedziny rodziców (opiekunów prawnych) mogą odbywać się w
pomieszczeniu wskazanym przez wychowawcę,
c) odwiedziny koleżanek, kolegów lub innych osób mogą odbywać się za
zgodą wychowawcy w pomieszczeniu wyznaczonym przez wychowawcę,
d) mieszkańcy bursy mają obowiązek zgłaszania wizyty z zewnątrz do
wychowawcy i dokonania wpisu do książki „Ewidencji odwiedzin”, która
znajduje się w recepcji,
e) wychowawca lub dyrektor bursy może nie wyrazić zgody na odwiedziny
koleżanek, kolegów lub innych osób, jeśli koliduje to z organizacją pracy
Bursy .
7. Wychowanek

bursy

ma

prawo

do

dobrowolnego

udziału

w

zajęciach

organizowanych przez szkołę lub placówki wychowania pozaszkolnego, gdy nie
wpływa to na obniżenie jego wyników w nauce i nie narusza obowiązków wobec
Bursy.
8. W przypadku, gdy wychowanek uczestniczy w w/w zajęciach wymagana jest
pisemna zgoda rodziców(prawnych opiekunów) .
9. Wychowanek ma prawo do dysponowania czasem wolnym zgodnie z zasadami
obowiązującymi w Bursie.
10. Wychowanek ma prawo do zgłaszania Dyrektorowi Bursy, wychowawcom,
trenerom, przedstawicielom Samorządu Młodzieżowego wniosków i postulatów ,
dotyczących wszystkich spraw wychowanków oraz poinformowania go o sposobie
ich załatwienia.

7

Dział 7
Obowiązki Wychowanka
1. Każdy wychowanek zobowiązany jest do wykonywania poleceń dyrekcji,
wychowawców i innych pracowników bursy.
2. Wychowanek ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne zgodnie z planem
zajęć.
3. Wychowanek bursy ma obowiązek systematycznej nauki, wzbogacania wiedzy,
wykorzystywania jak najlepiej czasu i warunków do nauki, a w szczególności:
a. podczas godzin nauki własnej w pokoju lub innym miejscu do nauki za
zgodą wychowawcy grupy.
b. każde wyjście wychowanka w porze nauki musi być zasadne i zgłoszone
wychowawcy,
c. przestrzegania ciszy podczas nauki własnej. Sprzęt grający i komputer
w

czasie

nauki

własnej

muszą

być

wyłączone

jeżeli

nie

są

wykorzystywane jako pomoc w nauce,
d. regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne, starannego i samodzielnego
wykonywania prac domowych,
4. Wszyscy Wychowankowie mają obowiązek utrzymania czystości i estetyki
pomieszczeń bursy oraz jej otoczenia, a w szczególności:
a. przebywania w bursie w obuwiu zmiennym,
b. bieżącego dbania o czystość łazienek i pokoi, dokonywania gruntownych
porządków w dzień ustalony jako dzień gospodarczy tj. wtorki i czwartki ,
c. oszczędnego, efektywnego i zgodnego z przeznaczeniem oraz zasadami
BHP wykorzystywania środków czystości, zgodnie z ich przeznaczeniem,
d. dokonywania przynajmniej raz w miesiącu wymiany pościeli oraz
codziennego wietrzenia pokoju i ścielania łóżek,
e. codziennego dbania o higienę osobistą i zdrowie,
f. dbania o estetykę pomieszczeń, korytarzy oraz terenu bursy,
g. zgłaszania

na

bieżąco

Wychowawcy

zauważonych

zniszczeń

lub

nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu będącego wyposażeniem bursy,
5. Wychowankowie mają obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas
wszelkich czynności i prac na terenie bursy, a w szczególności:
a. znać Statut Bursy, Regulamin Wychowanka,
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b. znać ogólne zasady przeciwpożarowe i plan ewakuacyjny na wypadek
pożaru

oraz

brać

udział

w

ćwiczebnych

alarmach

pożarowych

organizowanych przez Dyrekcję i straż pożarną,
c. przestrzegać
dopalaczy,

zakazów

palenia

narkotyków,

tytoniu,

picia

medykamentów

i

alkoholu,

zażywania

innych

substancji

psychoaktywnych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania oraz bycia pod
wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, przyjmowania
osób w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu, a także
przebywania w towarzystwie takich osób,
d. przestrzegania

zakazu

używania

w

pokojach

i

na

korytarzach

niedozwolonych przedmiotów i narzędzi,
e. zgłaszania u wychowawcy oraz w portierni wprowadzenia gościa na teren
bursy,
f. powiadomienia wychowawcy o opuszczeniu bursy.
6. Obowiązki Wychowanka w odniesieniu do mienia i wyposażenia bursy:
a. zakaz przenoszenia mebli oraz innego sprzętu będącego na wyposażeniu

pomieszczenia lub pokoju do innego pomieszczenia lub pokoju,
b. obowiązuje zakaz umieszczania nalepek, napisów, ilustracji, plakatów itp.

na ścianach, meblach, drzwiach i innym wyposażeniu placówki,
c. wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże sprzętu Wychowanek

zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wychowawcy,
d. w

przypadku

stwierdzenia

sprzętu/wyposażenia

celowego

mienia

zniszczenia

placówki,

lub

uszkodzenia

Wychowanek

ponosi

odpowiedzialność materialną i regulaminową,
7. Obowiązki w odniesieniu do urządzeń nagrywających obraz i dźwięk :
a. Uczeń

może

posiadać

telefon

komórkowy

lub

inne

urządzenie

elektroniczne za wiedzą rodziców i wychowawców Bursy,
b. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń

elektronicznych w pokojach wychowanków ,
c. Urządzenia te są po przyjściu do bursy deponowane w recepcji Bursy,
d. Wychowanek ma do niego dostęp w każdej chwili i może swobodnie z

niego korzystać tylko w wyznaczonych miejscach,
e. Urządzenia elektroniczne nie mogą być przechowywane i używane na

terenie pokoju wychowanka,
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f.

Po rozpoczęciu ciszy nocnej urządzenia elektroniczne są zabezpieczane
przez wychowawców bursy.

8. Wychowanek zobowiązany jest do zabezpieczenia posiadanych rzeczy, w tym
telefonów komórkowych, komputerów i sprzętu muzycznego. Bursa nie
odpowiada za ewentualne zaginięcie lub kradzież.
9. Obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci i innych przedmiotów przez okno.
10. Obowiązki wychowanków w stołówce:
a. wychowankowie korzystają z wyżywienia w stołówce
w wyznaczonych godzinach,
b. wychowankowie przebywają w stołówce w obuwiu zmiennym,
c. w stołówce obowiązuje zakaz wnoszenia odzieży wierzchniej,
d. obowiązuje zakaz wynoszenia naczyń, napojów i pożywienia poza
stołówkę,
e. każdy wychowanek spożywający posiłek w stołówce odnosi naczynia, dba
o czystość w stołówce i zachowuje się kulturalnie
11. Wychowankowie powracają w niedzielę lub po przerwach w nauce z domów
rodzinnych w godzinach 16.00 – 21.00.
12. Wychowanek ma obowiązek przestrzegania punktualności i obowiązującego
harmonogramu dnia, a zwłaszcza:
a. godzin powrotu do bursy,
b. pory posiłku,
c.

czasu nauki własnej,

d. powrotu do własnego pokoju do godziny 21.30,
e. czasu ciszy nocnej.
13. Powroty do bursy po godzinie 20.00, kiedy obowiązuje czas letni i po godzinie
19.00, w czasie zimowym, muszą być ustalone z wychowawcą przez rodziców
(opiekunów prawnych) wychowanka.
14. Wychowanek nie ma prawa do wyjścia poza teren bursy w porze nocnej.
W uzasadnionych przypadkach jest to możliwe wyłącznie za zgodą wychowawcy
i wyłącznie na pisemną prośbę rodziców(prawnych opiekunów) wychowanka.
15. Każde

wyjście

poza

teren

bursy

Wychowanek

zgłasza

dyżurującemu

wychowawcy, a także zapisuje fakt w Ewidencji wyjść. Godzinę powrotu do bursy
również zgłasza wychowawcy.

10

16. W porze ciszy nocnej obowiązuje zakaz przebywania poza pokojem, zakaz
korzystania z komputera, głośnego odtwarzania muzyki, oglądania TV, a także
zakaz kąpieli i wykonywania innych czynności burzących ład i porządek ciszy
nocnej.
17. Korzystanie z komputera oraz oglądanie telewizji po godzinie 22.00 może
odbywać się wyjątkowo i wyłącznie za zgodą wychowawcy.
18. Wychowanek jest zobowiązany do dbałości o wysoki poziom swej kultury
osobistej, okazywania szacunku wszystkim wychowankom oraz pracownikom,
budowania właściwych zasad relacji koleżeńskich, przestrzegania zasad kultury
języka polskiego.

Dział 8
Nagrody i kary
1. Za wzorową postawę mieszkaniec Bursy może otrzymać:
a. pochwałę wychowawcy grupy,
b. pochwałę wychowawcy grupy udzielona w obecności grupy,
c. pochwałę Dyrektora bursy z powiadomieniem szkoły,
d. list pochwalny do rodziców i szkoły,
e. nagrodę rzeczową.
2. Za nieprzestrzeganie regulaminu Bursy Wychowanek może zostać ukarany:
a. ustnym upomnieniem przez wychowawcę grupy,
b. pisemnym powiadomieniem rodziców o postawie dziecka,
c. naganą Dyrektora Bursy z powiadomieniem szkoły i rodziców,
d. warunkowym pobytem w bursie,
e. czasowym

zawieszeniem pobytu wychowanka w bursie (od 3 do 6

miesięcy),
f. skreśleniem wychowanka z listy mieszkańców decyzją Zespołu
Wychowawców z powiadomieniem rodziców i szkoły.
3. Skreślenie wychowanka z listy mieszkańców ma miejsce za:
a. zdewastowanie sprzętu lub wyposażenia bursy z premedytacją,
b. kradzież udowodnioną w bursie lub poza jej terenem,
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c.

zażywanie, rozprowadzanie lub posiadanie narkotyków, dopalaczy, innych
środków psychoaktywnych lub alkoholu oraz palenie tytoniu e-papierosów
na terenie bursy,

d. fizyczne i psychiczne znęcanie się nad innymi,
e. powtarzające się łamanie Regulaminu Wychowanka,
f.

wulgarne, aroganckie i lekceważące zachowywanie się wobec innych
wychowanków oraz pracowników placówki,

g. samowolne opuszczanie bursy.
Dział 9
Instrukcja BHP i przeciwpożarowa
1. Zabrania się:
a. Przywożenia do Bursy i korzystania w pokojach mieszkalnych z własnych
urządzeń elektrycznych (czajnik, kuchenka mikrofalowa, żelazko itd.).
b. Używania suszarek, lokówek i i innych sprzętów elektrycznych w łazienkach.
c. Sprzęty w/w znajdują się na wyposażeniu Bursy i można z nich korzystać
wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
d. Przywożenia do Bursy i korzystania w okresie jesienno – zimowym w pokojach
mieszkalnych z grzejników elektrycznych.
e. Dokonywania jakiegokolwiek manipulowania przy instalacji i urządzeniach
elektrycznych (lampy oświetleniowe, gniazda, kontakty itp.).
f. Używania otwartego ognia (palenia papierosów, świec, kadzidełek).
g. Wychylania się przez okno i siedzenia na parapecie.
h. Blokowania drzwi w czasie przebywania wychowanków w pokojach , również
i. w czasie ciszy nocnej.
Dział 10
Uczniowie zamieszkujący w internacie wpłacają na konto STPN częściowy zwrot
kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie (śniadania i kolacje) w wysokości 340 zł
miesięcznie płatne „ z góry” za każdy miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca na konto
Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej
BANK PEKAO 62 1240 6292 1111 0010 9438 9567
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Dział 11
Postanowienia końcowe
1. Zmiana ( nowelizacja ) Regulaminu odbywa się na zasadach właściwych dla
jego wprowadzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

Zapoznałem się z Regulaminem

Niepublicznej Bursy Młodzieżowej

i zobowiązuję się do

przestrzegania jego postanowień.

Data i podpis Wychowanka .....................................................................
Zapoznałam/em się z Regulaminem

Niepublicznej Bursy Młodzieżowej

i wiem o jego

postanowieniach.
Data i podpis rodziców (opiekunów prawnych)
1. ............................................………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………
Data ………………………………..
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