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Wojskowa
Akademia
Techniczna
Decyzja
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej
im. Jarosława Dąbrowskiego
4,7
maja 2018 r.
nr .../RKR/2018 z dnia
WEW/PRS/00013/2018
2018-05-10

w sprawie zasad zakwaterowania studentów i doktorantów
w okresie wakacji w 2018 r.

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 215/111/2012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu WAT (t.j. obwieszczenie Rektora WAT nr 1/WAT/2017 z dnia 6
lipca 2017 r.), w związku z § 18 ust. 4 Regulaminu Domu Studenckiego WAT,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 22/RKR/2012 Rektora WAT z dnia
25 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenckiego WAT, na wniosek kierownika Działu Zakwaterowania Studentów postanawia się, co następuje:
§1
1. W okresie wakacji — trwających od 1 lipca do 28 września 2018 r. — studentom i doktorantom udostępnia się do zakwaterowania Dom Studencki
nr 2
Wnioski
o zakwaterowanie w okresie wakacji studenci i doktoranci WAT
2.
składają bezpośrednio u kierowników domów studenckich lub w ich recepcjach, w terminie do 20 czerwca 2018 r. W okresie wakacji wnioski
przyjmuje wyłącznie kierownik Domu Studenckiego nr 2, również w wersji elektronicznej na adres e-mail: Jswakacje@wat.edu.pl
3. Studenci i doktoranci innych uczelni wnioski o zakwaterowanie w okresie
wakacji składają u kierownika Domu Studenckiego nr 2.
Do
wniosków o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć dowód wnie4.
sienia opłaty rezerwacyjnej na kwotę 130,00 zł na konto Domu Studenckiego nr 2, określone w § 3 ust.6.
5. Zgodę (lub jej brak) na zakwaterowanie w DS2 w okresie wakacji wydaje
kierownik Działu Zakwaterowania Studentów. Jedynym kryterium przy
wyrażeniu zgody na zakwaterowanie w okresie wakacji jest kolejność
składania wniosków.
6. Wykaz osób, które otrzymały zgodę na zakwaterowanie w DS2 na okres
wakacji, udostępnia się do wiadomości osób zainteresowanych od dnia
25 czerwca 2018 r. w recepcji DS2.
§2
1. W razie otrzymania zgody na zakwaterowanie w okresie wakacji opłata
rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet okresu zakwaterowania. W
przypadku braku takiej zgody zostanie niezwłocznie zwrócona osobie
dokonującej wpłaty.

2. Jeśli student lub doktorant z różnych przyczyn nie zakwateruje się w
określonym przez siebie terminie i nie zgłosi rezygnacji przynajmniej na 3
dni przed planowaną datą zakwaterowania, to opłata rezerwacyjna nie
podlega zwrotowi. Informację o rezygnacji z zakwaterowania (w wersji
papierowej lub elektronicznej) należy złożyć w recepcji Domu Studenckiego nr 2 lub na adres e-mail: dswakacieRwat.edu.pl
§3
1. Wysokość opłaty za zakwaterowanie w okresie wakacji wynosi 13 zł za
miejsce w pokoju 2-osobowym, za jedną dobę.
2. Jeśli doktorant zadeklaruje we wniosku chęć zakwaterowania samodzielnie w pokoju 2-osobowym, wówczas opłata wynosi 16 zł za pokój za jedną dobę.
3. Doba w domu studenckim jest liczona od godz. 14.00, a kończy się o
godz. 12.00 dnia następnego.
4. Studenci i doktoranci z innych uczelni wnoszą taką samą opłatę za zakwaterowanie, jak studenci i doktoranci WAT.
5. W przypadku wolnych miejsc istnieje możliwość zakwaterowania innych
osób, przy czym opłata za miejsce w DS2 wynosi 20 zł za dobę.
6. Opłatę za zakwaterowanie uiszcza się wyłącznie przelewem na konto
Domu Studenckiego nr 2 (03 1240 6960 0350 8299 9999 9999) lub na
konto wygenerowane indywidualnie w systemie PKOCOLLECT
(https://trans.wat.edu ), za jeden miesiąc z góry, jeśli okres zakwaterowania trwać będzie co najmniej jeden miesiąc, a za pozostały okres —
przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
§4
1. Mieszkań cy Domu Studenckiego nr 3, którzy otrzymali zgodę na zakwaterowanie w okresie wakacji, są zobowiązani przekwaterować się do
Domu Studenckiego nr 2 w dniu 3 lipca 2018 r. (od godz. 14.00) — do tego czasu mieszkają w swoim domu studenckim.
2. Mieszkań cy Domu Studenckiego nr 2, którzy:
1) otrzymali miejsce na rok akademicki 2018/2019 w Domu Studenckim
nr 3,
2) nie ubiegają się bądź nie otrzymają miejsca w Domu Studenckim nr 2
na rok akademicki 2018/2019
- są zobowiązani do wykwaterowania się z niego do 23 września
2018 r.
§5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
płk dr hab. inż. adeus SZCZUREK
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