POKYNY K ČÍSELNÝM ZÁMLUVÁM PRO ROK 2017


Termíny
1.kolo: 10.8.-11.8.2017
2.kolo: 17.8.-18.8.2017
Dne 31.8.2017 jsou výsledky předány Ubytovací kanceláři.
Dodatečné úpravy jsou možné do 30.8.2017.



Žadatelé v prvním kole
žádost o STEJNÝ pokoj
- ubytovaný žádá o stejný pokoj, v němž bydlel letos (žadatelé budou dohledáni v seznamu
vystaveným Ubytovací kanceláří).
- přednostní právo na daný pokoj mají ubytovaní v tomto pokoji celoročně před
ubytovanými zde pouze na léto.
- ubytovaný bydlící na daném pokoji pouze část školního/akademického roku (například
z důvodu odjezdu na Erasmus), může žádat v prvním kole pouze pokud zde bydlel v době
letního semestru.



Žadatelé v druhém kole
žádost o JINÝ pokoj
- ubytovaný žádá o jiný pokoj než ten, ve kterém bydlel letos.



Jak žádat
-

aplikace je přístupná na stránce: http://svehlovka.koleje.cuni.cz/rezervace.
podrobné informace jsou uvedeny v legendě na stránkách.
vyberte si pokoj, o který máte zájem (tabulka na stránce níže), a klikněte na nápis
"VOLNO". Pak následujete instrukce.



Informace pro páry/dvojice/trojice:
- do poznámky při žádosti vždy uvádějte, že chcete bydlet s danou osobou, a to
v prvním i druhém kole.



Další důležité informace:
- Rezervovat si konkrétní pokoje mohou pouze lidé zde ubytovaní v předchozím
školním/akademickém roce. Nově ubytované rozřazuje při nástupu ubytovací
kancelář.
- V případě, že chcete bydlet s někým, kdo na Koleji Švehlova nebydlel v předcházejícím
školním/akademickém roce, a má platnou rezervaci kapacity na následující rok,
kontaktujte KR na stránce krsvehlova@googlegroups.com a to ještě před začátkem
daného kola (1.kolo - v případě, že chcete zůstat na pokoji, kde letos ubytovaný bydlel
a je na něm volné místo, 2.kolo – v případě, že chcete společně bydlet na jiném pokoji
nebo v pokoji obývaném letos není dostatek volného místa).
- V případě, že ubytovaný zapomene zažádat o stejný pokoj v prvním kole, může si o něj
zažádat i v druhém kole. Bude však udělen tomu, jehož žádost dorazí nejdříve,
nehledě na to, že ubytovaný v tomto pokoji bydlel předcházející rok.
- Upozorňujeme, že v souladu s OŘ 9/2016 nevzniká uživateli na pokoj právní nárok.
- Zámluvy provedené přes KR jsou nadřazeny zámluvám provedeným v Ubytovací
kanceláři.

-

KR i Ubytovací kancelář si vyhrazují právo vstupovat do rezervací a případně je i měnit.

