Regulamin
przyjęcia studentów do zakwaterowania w Domu Studenta
Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności oferuje studentom zakwaterowanie w Domu
Studenta znajdującym się:
• Dom Studenta nr 1 - Łódź ul. Rzgowska 17 A
wg zasad określonych poniżej:
§1
1. Studenci ubiegający się o przydział miejsca składają podanie w określonym D.S. wg
wzoru zamieszczonego na stronie internetowej WSIU dostępnego również bezpośrednio w
recepcji D.S.
2. Termin składania podań, które będą rozpatrywane w pierwszej kolejności upływa z dniem
15 września.
§2
Podania rozpatrywane są przez Kierownika Domu Studenta wg poniższych kryteriów:
• odległość od miejsca zamieszkania
• oświadczenie o wysokości dochodów w rodzinie
• kolejność zgłoszeń
• w przypadku studentów mieszkających wcześniej - przestrzeganie zasad określonych
przepisami
• dopuszcza się możliwość kwaterowania studentów innych uczelni tylko w przypadku
wolnych miejsc po rozpatrzeniu podań studentów WSIU.
• odwołanie od decyzji kierownika D.S. składane jest u Dyrektora Administracyjnego i
rozpatrzone w ciągu 7 dni.
§3
1. Przyznanie miejsca w D.S. nastąpi do 15 września.
2. Potwierdzeniem woli zamieszkania jest wpłacenie kaucji do 20 września co jednocześnie
zobowiązuje i gwarantuje rezerwację.
3. Mieszkaniec zobowiązany jest do zameldowania się w D.S. do 07 października. Po tym
terminie rezerwacja jest anulowana.
4. Do zakwaterowania w D.S. niezbędne są następujące dokumenty:
• legitymacja studencka (aktualna)
• dowód osobisty (paszport)
• dokument potwierdzający status studenta w przypadku osób, które nie otrzymały jeszcze
legitymacji (I rok studiów)
5. W chwili dokonania pierwszych opłat lub najpóźniej w dniu zakwaterowania, mieszkaniec
D.S. podpisuje umowę określającą podstawowe zasady, zakres świadczenia i otrzymywania
usług kwaterunkowych.

§4
1. Wszystkie normy i zasady określające:
• zakres świadczonej usługi ze strony D.S. WSIU
• prawa i obowiązki mieszkańca
ujęte są w Umowie o zakwaterowanie oraz w Regulaminie pobytu, które to
dokumenty mieszkaniec otrzymuje w dniu zakwaterowania.
2. W dniu zakwaterowania mieszkaniec otrzymuje do dyspozycji sprzęt oraz
wyposażenie pokoju za które jest odpowiedzialny i co potwierdza na przedstawionej liście.
§5
Wszystkie sprawy związane z wysokością opłat za pobyt w Domu Studenta reguluje Cennik
opłat aktualizowany najpóźniej do 31 sierpnia.
§6
Wszystkie dokumenty wspomniane w niniejszym Regulaminie są dostępne do wglądu na na
stronie www.wsinf.edu.pl lub w recepcji Domu Studenta.

