Diecezjalne Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej

„QUO VADIS”
INFORMACJE
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OŚRODKA
1. Kluczem do pokoju otwieramy również drzwi zewnętrzne trzech skrzydeł klasztornych, dwie furtki posesji oraz automatyczną
bramę wjazdową od strony starego miasta.
2. Dla wyjeżdżającego i ustawionego przed białą linią samochodu, brama od strony starego miasta otwiera się automatycznie.
Wjazd przy użyciu klucza do pokoju, który należy włożyć do zamka pod domofonem i przekręcić w prawo.
3. Dla bezpieczeństwa własnego i innych zawsze zamykamy za sobą drzwi wejściowe.
4. Wychodząc z domu okna na parterze zostawiamy zamknięte.
5. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa, ośrodek jest przez całą dobę monitorowany.
6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.00 do 6.00.
7. W ośrodku i na wirydarzu nie wolno palić papierosów.
8. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić do sióstr.
9. Ogłoszenia zamieszczamy tylko na tablicach informacyjnych.
10. Wyposażenia ośrodka (meble, koce, szklanki, itp.) nie wolno wynosić na zewnątrz.
11. Posiłki należy spożywać w refektarzu. Nie wolno zabierać naczyń z refektarza do pokoi.
12. W refektarzu znajduje się czynny całą dobę dystrybutor wody źródlanej: w temperaturze pokojowej, schłodzonej i wrzątku.
13. Z telewizji można korzystać w Auli Papieskiej, Pracowni Informatycznej i Barze Kawowym.
14. Lodówki ogólnodostępne znajdują się na korytarzach.
15. Pralnia dla gości znajduje się na parterze w pomieszczeniu nr 66.
16. Deska do prasowania i żelazko są dostępne na korytarzach poddasza skrzydła zachodniego i wschodniego.
17. Przybory do sprzątania, papier toaletowy, worki na kosze i mydło w płynie znajdują się w pomieszczeniach porządkowych
nr 37, 48, 61 i 65 oraz w komodach na korytarzu.
18. Jeżeli nie segregujemy śmieci to wynosimy je do kontenera z napisem „odpady zmieszane”, który znajduje się na posesji
przy bramie, usytuowanej od strony parku. Jeżeli segregujemy to wrzucamy je do odpowiednio oznakowanych pojemników.
19. Plastikowe butelki przed wyrzuceniem do kosza należy odkręcić i zgnieść.
20. Na kosz po opróżnieniu zawsze zakładamy worek foliowy.
21. Przed wyjazdem prosimy o zdjęcie pościeli i zdanie jej w okienku pralni na pierwszym piętrze, a klucze do pokoju należy
zostawić w zamku albo zawiesić na wieszaku w pokoju.
22. Meble i całe wyposażenie pokoi należy pozostawić w porządku jaki został przez nas zastany.
23. W sklepiku Baru Kawowego „Betania” można nabyć kilka smaków krówek z zastrzeżonymi naszymi wzorami.
Ekspozycja ich jest w gablocie przed barem.
24. Dostęp do Internetu:
a) bezprzewodowo z sieci Wi-Fi: nazwa: QUO VADIS, hasło: QUOvadis
b) do połączenia z Internetem z gniazdka sieciowego należy za kaucją 10 zł wypożyczyć u sióstr kabel sieciowy.
c) infokiosk (dostępny wirtualny spacer po Sandomierzu) – 2 szt.: jeden znajduje się na wirydarzu, a drugi na parterze
klatki schodowej skrzydła zachodniego.
25. Msze św. w kościele parafialnym p.w. św. Józefa są odprawiane: w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12.30, 18.00,
a w dni powszednie: 7.00, 18.00. Godzina Mszy św. w kaplicy ośrodka jest do uzgodnienia.
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