УСЛОВИЯ
за използване и опазване на почивната база в гр. Котел
Уважаеми колеги,
Тази година (2011 б.а.) беше направен основен ремонт на бунгалата, които са
почивна база на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в гр. Котел. Подновено
е изцяло банята, както и обзавеждането в спалните помещения и в кухните.
За да запазим бунгалата за по-дълго време в състояние, приятно за почивка, се
обръщам към вас с молба за съвестно стопанисване и опазване на инвентара,
намиращ се в тях. Във връзка с това, бих желала да ви запозная и с резолюцията
на Ректора на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, поставена на
предложенията от страна на Синдикалния съвет за график и ползване на
почивната база:
„Съгласен съм, като се запише изрично, че легловата база се използва само от
служители на Университета или техни деца, които не са в самостоятелни
семейства. Освен това, да се организира стриктно предаване на базата от
длъжностно лице на Университета на прекия отговорник в началото и края на
сезона. А прекият отговорник от гр. Котел, приема и предава между смените,
като носи лична материална отговорност, ако не е отразил нанесени щети от
почиващите”. Проф. Петко Петков
Затова ви моля:
1. При ползване на бунгалата не вземайте с вас домашни любимци.
2. При приемане на бунгалото, в което ще почивате, огледайте за
нередности, за които уведомете отговорника от гр. Котел.
3. Пазете мебелите от счупване, нараняване на повърхностите им и оставяне
на следи.
4. Не изнасяйте навън сгъваемото легло.
5. При ползване на радиатора бъдете внимателни – някои от тях нямат
колелца (тъй като радиаторите не са подменени) и при пренасяне може да
се нарани балатума.
6. Пазете матраците от заливане с течности, изцапване и изгаряне; а за
предотвратяване на нощно напишкване, моля, родителите да вземат
предварително мерки.
7. Моля, не използвайте кухненските маси като дъска за рязане.
8. Почиствайте готварските печки – котлоните и фурната, старателно преди
напускане на бунгалото. Измивайте добре тавичката от фурната.
9. Почиствайте хладилника основно и не забравяйте продукти в него, след
приключване на смяната.
10. Не изключвайте ел. захранването на хладилника между отделните смени.
Хладилниците са саморазмразяващи се.
11. Използвайте олекотените завивки само с чаршаф-плик.

12. Не изнасяйте олекотените завивки извън бунгалата и не ги постилайте по
пейки и по земята.
13. Пазете инвентара в банята – шкафчета, огледала, принадлежности, от
счупване и моля, в края на смяната те да бъдат оставени в състояние,
позволяващо ползването им от следващите почиващи.
14. Преди напускане на бунгалото, след изтичане на вашата смяна моля,
изключете осветлението в помещенията и ел.захранването на печката и
бойлера. Всички прозорци (и това в банята) трябва да бъдат затворени и
заключени.
15. Измивайте добре пода в помещенията преди напускане.
16. Проветрявайте бунгалата.
При приемане на бунгалото, в началото на смяната и при предаване – в края на
смяната, ще се подписвате, с което ще удостоверявате състоянието и
наличността на инвентара. Ако има забележки, те трябва да бъдат отразени.
Счупен или повреден инвентар се възстановява (закупува същия) или заплаща
по пазарни цени към момента на установяване на щетата. Лицето, допуснало
нарушения и повреди, се лишава от право на ползване на почивната база за
следващи години.
Нека на всички нас е приятна и безпроблемна почивката.
Благодаря ви за поетата отговорност!

2011 г.

Председател на комисията за почивките за 2011г.:
Полина Милушева

