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REGULAMIN STREFY RELAKSU 

§ 1 

1. Regulamin określa przeznaczenie i zasady korzystania ze Strefy Relaksu Akademickiego 

Centrum Wsparcia UŁ. 

2. Osoby przebywające w pomieszczeniach Strefy Relaksu zobowiązane są do zapoznania się z 

niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego postanowień.  

3. Wejście do Strefy Relaksu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.  

4. Treść Regulaminu jest dostępna u pracowników Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ i na 

stronie internetowej Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ. 

§ 2 

1. Strefa Relaksu znajduje się na terenie Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ. Czynna jest w 

godzinach określonych w harmonogramie. 

2. Kierownictwo Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ zastrzega sobie możliwość zmiany godzin 

otwarcia lub zupełnego zamknięcia Strefy Relaksu w określone dni. 

3. Do korzystania ze Strefy Relaksu uprawnieni są studenci, doktoranci i pracownicy 

Uniwersytetu Łódzkiego.  

4. Za zgodą kierownika Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ, w uzasadnionych przypadkach, do 

korzystania ze Strefy Relaksu uprawnione są również inne osoby.  

5. Strefa Relaksu jest strefą monitorowaną lub Pomieszczenia Strefy Relaksu objęte są 

monitoringiem. Obraz jest rejestrowany, utrwalany, przechowywany i przetwarzany. Osoba 

wchodząca do Strefy Relaksu zezwala na rejestrowanie, utrwalanie, przechowywanie i 

przetwarzanie jej wizerunku do celów bezpieczeństwa, dokumentacyjnych, informacyjnych i 

sprawozdawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Warunkiem wejścia do Strefy Relaksu jest rejestracja w Akademickim Centrum Wsparcia UŁ i 

podpisanie listy obecności. 
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7. Przed wejściem do Strefy Relaksu należy zdjąć obuwie. Do Strefy Relaksu wchodzi się w 

skarpetkach.  

8. Strefa Relaksu jest strefą wolną od hałasu. Obowiązuje w niej zakaz używania telefonów 

komórkowych i używania odtwarzaczy muzyki w sposób zakłócający spokój innych 

użytkowników Strefy Relaksu. W Strefie Relaksu obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych 

rozmów. 

9. Strefa Relaksu jest strefą wolną od dymu tytoniowego. Obowiązuje w niej całkowity zakaz 

palenia. 

10. Na terenie Strefy Relaksu zabrania się: 

a) przebywania osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

b) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, 

c) wnoszenia i spożywania żywności i napojów, 

d) wprowadzania zwierząt, 

e) powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu lub innych osób, 

f) niszczenia wyposażenia Strefy Relaksu, 

g) wynoszenia wyposażenia ze Strefy relaksu poza jej teren. 

11. W przypadku dostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości bądź naruszeń bezpieczeństwa 

należy niezwłocznie zawiadomić pracowników ACW UŁ. 
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