Kolej:

číslo pokoje:

Prohlášení ubytovaného k dočasnému opuštění ubytovacího místa
Já ___________________________________________________________________________ (dále jen „ubytovaný“),
ubytovaný v akademickém roce 2020/2021 na základě smlouvy o ubytování na vysokoškolských kolejích Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem

prohlašuji
že jsem se v souladu se zněním rozhodnutí ředitele Správy kolejí a menz Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále
jen „ubytovatel“) k mimořádnému režimu ubytování v rámci zahájení akademického roku 2020/2021 ze dne 1. 10. 2020
rozhodl využít možnosti dočasně opustit ubytovací místo a v souladu se zněním bodu 2. tohoto rozhodnutí dnešního
dne dočasně opouštím ubytovací místo a odevzdávám klíče od pokoje.
Současně souhlasím, aby mi od dnešního dne do okamžiku opětovného nastěhování ubytovatel namísto kolejného dle
ubytovací smlouvy účtoval paušální částku ve výši 30,- Kč za 1 den a dále souhlasím, že ode dne, kdy se opětovně
nastěhuji na příslušné ubytovací místo, budu znovu hradit plnou (standardní) cenu ubytování dle platných podmínek
uvedených ve smlouvě.
Dále se zavazuji, že opětovné nastěhování na pokoj písemně oznámím ubytovateli nejméně 72 hodin před tím, než tato
skutečnost nastane.
Dále pak beru na vědomí a souhlasím s tím, že v období od dočasného opuštění ubytovacího místa do opětovného
nastěhování nemohu vstupovat do objektu koleje a do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem a souhlasím, že
pokud tuto podmínku nevstupovat do objektu koleje a do pokoje bez předchozí dohody s ubytovatelem poruším, bude
to ze strany ubytovatele bráno jako projev mé vůle využívat přechodné ubytování na kolejích SKM UJEP v plném rozsahu
dle platné smlouvy a za touto smlouvou stanovených podmínek, tedy mimo jiné i za plnou (standardní) cenu ubytování
dle platných podmínek uvedených ve smlouvě.
Rovněž beru na vědomí, že zanechám-li na pokoji v období od dočasného opuštění ubytovacího místa do opětovného
nastěhování na pokoji osobní věci, ubytoval za tyto věci neručí a za jejich případnou ztrátu či poškození nenese žádnou
odpovědnost.
V Ústí nad Labem dne ____________ 2020
Podpis ubytovaného:

__________________________________

Prohlášení ubytovaného k opětovnému nastěhování na ubytovací místo
Prohlašuji, že jsem se dnešního dne nastěhoval zpět na ubytovací místo.
V Ústí nad Labem dne ____________ 2020
Podpis ubytovaného:

__________________________________

