Pravidla pro užívání skladu na MK
Sklad (kufrárna) je místnost sloužící k uložení věcí v období prázdnin, nebo semestru při výjezdu do
zahraničí. Sklady jsou provozovány zástupci studentů z řad členů studentského klubu Masarykovy koleje.
Správci skladů jsou dobrovolníci starající se o sklady ve svém volném čase. Uložení všech věcí je zdarma,
za uložené věci neručíme!
Ukládání věcí do skladu
1. Pro uložení věcí do skladu kontaktujte jeho správce. Ukládat věci do skladu je možné během celého
roku, avšak správci nejsou na koleji nepřetržitě. Je vhodné se na uložení předmětu a termínu se
správcem dohodnout v dostatečném předstihu.
2. Předmět uložený ve skladu musí být čistý a nepodléhající zkáze. Do skladu nebudou přijímány
a nesmí být ukládány žádné potraviny.
V případě nedodržení tohto bodu, budou věci vyhozeny!
3. Menší předměty musí být v označených krabicích. Více samostatných menších předmětů nebude
z organizačních důvodů přijímáno.
4. V případě uložení lednice musí být řádně vymytá, odmrazená a nesmí zapáchat. Ideální je zajistit
dveře mírně otevřené rozpěrou a proti otevření zajistit např. izolepou.
5. Předmět uložený do skladu bude označen štítkem s číslem (přidelí správce skladu při ukládání
předmětu) a kontaktními údaji:
— jméno,
— pokoj,
— telefon,
— email,
— předpokládaný datum vyzvednutí.
Vyzvednutí věcí ze skladu
1. Pro vyzvednutí věcí ze skladu kontaktujte jeho správce. Vyzvednout předmět ze skladu je možné
během celého roku, avšak správci nejsou na koleji nepřetržitě. Je vhodné se na vyzvednutí předmětu
a termínu se správcem dohodnout v dostatečném předstihu.
2. Připravte si doklad, kterým se prokážete správci (kolejenka).
Likvidace předmětů ze skladu
1. Dlouhodobě nevyzvednuté věci budou vyhozeny, případně vydraženy ve prospěch studentského klubu
Masarykovy koleje.
2. Za dlouhodobě nevyzvednuté věci se považují ty, které nebyly vyzvednuty ani půl roku po uplynutí
předpokládáného data vyzvednutí a jejich majitele nebylo možné kontaktovat.
3. V případě, že uložené předměty budou vykazovat známky podléhání zkáze nebo budou
ohrožovat čistotu ostatních předmetů, budou okamžitě vyhozeny!
Respektujte prosím výše uvedená pravidla a postupy, ušetříte tak čas a nervy všem.

