REGULAMIN PRZYZNAWANIA I KORZYSTANIA Z KART MIESZKAŃCA OSIEDLA
AKADEMICKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ

§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin dotyczy zasad przyznawania i korzystania z Karty Mieszkańca Osiedla
Akademickiego Politechniki Łódzkiej, o której mowa w §33 „Regulaminu Porządkowego
Domów Studenckich na Osiedlu Akademickiego Politechniki Łódzkiej z dnia 30 września
2015”.
2. W treści poniższego Regulaminu stosuje się następujące pojęcia i skróty oznaczające
odpowiednio:
1. Regulamin - Regulamin Przyznawania i Korzystania z Kart Mieszkańca Osiedla
Akademickiego Politechniki Łódzkiej,
2. Regulamin Porządkowy - Regulamin Porządkowy Domów Studenckich na Osiedlu
Akademickim Politechniki Łódzkiej z dnia 30 września 2015 r.,
3. Mieszkaniec - student lub inna osoba, której przysługuje prawo do korzystania z
miejsca w Domu Studenckim,
4. Karta Mieszkańca - Karta Mieszkańca Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej,
5. Samorząd - Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej.
3. Osoba, która otrzyma uprawnienia do korzystania z Karty Mieszkańca 
zobowiązuje się do
bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§2
1. Samorząd prowadzi rejestr Mieszkańców, którzy otrzymali Karty Mieszkańca.
2. Na czas wakacji letnich Karta Mieszkańca zostaje zawieszona wraz z przywilejami
wynikającymi z jej posiadania.

§3
Zasady przyznawania
1. Podanie o wydanie Karty Mieszkańca należy składać zgodnie z wytycznymi Samorządu
Studenckeigo w terminie podanym w oddzielnym komunikacie, który zostanie zamieszczony
na stronie internetowej www.samorzad.p.lodz.pl
.
2. Podanie należy składać według wzoru zamieszczonego na stronie 
www.samorzad.p.lodz.pl
.
3. Załącznikiem wymaganym do przyjęcia podania jest skan zdjęcia portretowego o wymiarach
3,5 cm x 4,4 cm, przesłany mailem. Na zdjęciu powinna znajdować się fotografia

przedstawiająca twarz osoby składającej podanie. Twarz może być sfotografowana z
półprofilu, z odsłoniętym uchem, lub na wprost z odsłoniętymi oboma uszami.
4. Informacja o przyznaniu Karty Mieszkańca zostanie przekazana w formie komunikatu
Przewodniczącego Samorządu oraz drogą elektroniczną.
5. Karta Mieszkańca będzie wydana w ciągu 10 dni roboczych od dnia wydania komunikatu
Przewodniczącego Samorządu zawierającego listę Mieszkańców, którym przyznano Karty
Mieszkańca, na okres trwania jednego Semestru, w miejscu wyznaczonym przez Samorząd.
6. Terminy i koszty wyrobienia Kart Mieszkańca zostaną podane w oddzielnym komunikacie
Przewodniczącego Samorządu.
§4
Zasady korzystania i przedłużania Kart Mieszkańca
1. Hologram z datą ważności umieszczony na tyle Karty Mieszkańca oraz wpis w rejestrze są
potwierdzeniem jej ważności.
2. Podanie o przedłużenie Karty Mieszkańca należy składać w biurze Samorządu mieszczącego
się przy al. Politechniki 3A w Łodzi, w terminie podanym w oddzielnym komunikacie
Przewodniczącego Samorządu, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej
www.samorzad.p.lodz.pl. Podanie należy składać według wzoru zamieszczonego na stronie
www.samorzad.p.lodz.pl.
3.

Terminy i koszty przedłużania Kart Mieszkańca zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

§5
Zasady utraty Karty Mieszkańca
1. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
Porządkowego tracą prawo do korzystania z Karty Mieszkańca, do końca semestru.
2. W przypadku niezwrócenia Karty Mieszkańca w terminie do 7 dni od momentu utraty prawa
do jej posiadania, Samorząd zastrzega sobie prawo skierowania sprawy do organów
dyscyplinarnych Politechniki Łódzkiej.
§6
Postanowienia końcowe
1. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Porządkowego oraz niniejszego Regulaminu
przez posiadacza Karty Mieszkańca, Samorząd zastrzega prawo do odebrania Karty
Mieszkańca i skierowania sprawy do organów dyscyplinarnych.
2. Samorząd w porozumieniu z Dyrekcją Osiedla Akademickiego Politechniki Łódzkiej
zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, po uprzednim powiadomieniu Mieszkańców
stosownym komunikatem.

