Pravidla pro půjčování kuchyňky Y505
(for English version scroll)
1. Kuchyňka je určena pouze pro ubytované na Masarykově koleji, kteří jsou členy klubu
Masařka a mají zaplacen členský semestrální příspěvek za aktuální semestr.
2. Před zapůjčením klíče je třeba provést rezervaci na internetu. Pokud je rezervace kuchyňky
zablokována (zvýrazněno červenou – viz obr. 1 a 2), kuchyňka je v tuto chvíli nedostupná,
rezervace není možná a mailová komunikace se správcem tuto skutečnost neovlivní.
3. Nejlépe den předem napsat mail na kuchynka5@mk.cvut.cz a domluvit se, kdy bude někdo
na pokoji, aby vám mohl předat klíč. Vždycky vyčkejte na odpověď a pamatujte, že každá
kuchyňka má jiného správce. Pro rezervaci na delší dobu (např. pro International cooking
day) pište na predstavenstvo@mk.cvut.cz
4. Při rezervacích na víkendy a svátky nelze zaručit, že tu někdo bude, proto je vhodné
kontaktovat správce předem například ve středu či čtvrtek.
5. Klíč se zapůjčuje na základě kolejenky, ISIC nebo jakéhokoliv jiného průkazu totožnosti
v podobě zálohy. Pro klíč si musíte dojít v době vaší rezervace (±10 min) nebo podle
domluvy se správcem. Vyzvednout klič musí osoba, která rezervaci provedla.
6. Pro vyzvednutí klíče je nutné zastavit se na pokoji, jehož číslo Vám bude poskytnuto
potvrzovacím mailem. Buďte slušní, přijďte včas a klepejte rozumně.
7. V celém prostoru kuchyňky je přísně zakázána nadměrná konzumace alkoholu, kouření a
použití jakýchkoli dalších omamných látek. Hlučné párty taktéž nejsou vítány.
8. Před opuštěním kuchyňky nezapomeňte uklidit! Což znamená: zavřít velké okno, nechat
malé okno nahoře otevřené, umýt nádobí, umýt dřez, sporák a případně i troubu pokud jste ji
silně zašpinili, vyhodit odpadky. Pamatujte zamykat za sebou dveře! Pokud nezamknete a
dojde ke ztrátě vašich věcí, nenese za to klub Masářka žádnou zodpovědnost.
9. V případě zájmu se dá u správce zapůjčit nádobí (např. plech). Pokud dojde k poničení nebo
ztrátě majetku, náhrada škody se řeší dohodou.
10. Průkaz studenta bude vrácen až po navrácení klíče od kuchyňky a případně nádobí.
Pokud bude kuchyňka špinavá, tak se průkaz studenta vrátí až poté co bude kuchyňka čistá.
11. Pokud zjistíte závažná poškození, která jste nezavinili, neprodleně informujte správce, a to
ideálně před tím, než začnete vařit.

Obr. 1: Kuchyňka DOSTUPNÁ

Obr. 2: Kuchyňka ZABLOKOVÁNA

Kitchen Y505 rules.
1. The kitchen is available only to people living in Masarykova dormitory, who are registered
in Masařka club and have a regular membership fee in current half-year paid.
2. Before borrowing the key a reservation on the club´s website must be made. If the kitchen
is blocked (see pic. 1 a 2), kitchen is not available at the moment, reservation can´t be made
and attempts to contact its administrator cannot have any impact on it. Leave it.
3. It´s better to send an email to kuchynka5@mk.cvut.cz one day before your reservation time
to check if somebody will be there to give you the key. Always wait for an answer and
remember that each kitchen is administrated by different people. For longer reservations
(e.g. International cooking) send your request to predstavenstvo@mk.cvut.cz.
4. In case of weekend and holiday reservations we cannot guarantee, that somebody will be
available to give you the keys, so it is better to contact administrator on Thursday or sooner.
5. To get the key bring your dormitory card, ISIC or any other identity card to leave it as a
deposit. Please come right on your reservation time (±10 min) or any time you have agreed
on with the administrator. The key must be picked up by a person, who made a reservation.
6. To pick up the key come to the room its number will be given to you by administrator in a
confirmation email. Please be polite, come on time and don´t knock too loud.
7. In the kitchen it is strictly prohibited to consume alcohol excessively, smoke and use any
other intoxicating substances. Noisy parties are also not welcome.
8. Before leaving the kitchen don´t forget to clean it! That means: close the big window, leave
the smaller one on top open, dump the garbage, wash the dishes, wash the sink, cooker and
oven too (if it´s too dirty). Remember to lock the kitchen! If you don´t lock it and your
property is stolen, Masařka club will take no responsibility for it.
9. If you wish to borrow cookware (e.g. baking tray), you can ask the administrator for it. If
you lose or damage it, compensation will be negotiated after.
10. Your identity card will be given back to you after bringing back the key and cookware.
If the kitchen is left dirty, your identity card will be given back after you clean it.
11. If you notice some serious damage before starting cooking, inform about it immediately.

Pic. 2: Kitchen AVAILABLE

Pic. 1: Kitchen BLOCKED

