Regulamin
Bursy Akademickiej
Caritas Diecezji Toruńskiej w Przysieku
1. Bursa Akademicka w Przysieku jest domem dla studentów, którzy odbywają studia w
systemie dziennym lub zaocznym.
2. Student ubiegający się o przyjęcie do Bursy musi dostarczyć wypełnione dokumenty, które
są dostępne na https://bursaakademicka.pl/wp-content/uploads/2017/04/wniosekb1.pdf
3. Bursa jest domem katolickim, w którym mieszkańcy powinni szanować panujące wartości
oraz zasady życia społecznego.
4. Mieszkańcy Bursy mają przede wszystkim troszczyć się o swój rozwój osobisty,
intelektualny i duchowy.
5. Mieszkańcy winni sumiennie wykorzystywać czas pobytu w Bursie na naukę i
przygotowanie do egzaminów, na zdobywanie nowych umiejętności i rozwój swoich
talentów, równocześnie wykorzystując je dla dobra wspólnoty.
6. Studenci lokowani są w pokojach 2- lub 3-osobowych.
7. Mieszkańcy Bursy pokrywają część kosztów związanych z utrzymaniem domu. W ramach
wyznaczonej kwoty (ustalanej indywidualnie na podstawie analizy sytuacji materialnej)
mają zapewnione miejsce w Bursie oraz wyżywienie. Każdy jest zobowiązany do
wypełniania dyżurów (w tym dyżuru wakacyjnego) i prac społecznych związanych z
utrzymaniem czystości w Bursie i na terenie do niej przylegającym.
8. Mieszkańcy Bursy zobowiązują się do udziału w wyznaczonych akcjach organizowanych
przez Caritas Diecezji Toruńskiej.
9. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 23:00-6:00. W tym czasie na terenie Bursy mogą
przebywać tylko stali jej mieszkańcy lub osoby, które uzyskały zgodę na nocleg od
Księdza Wychowawcy.
10. Mieszkańcy Bursy nie mogą używać środków psychoaktywnych i wprowadzać się w stan
nietrzeźwości. Zabronione jest również palenie wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach
Bursy.
11. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z kuchni, stołówki, sali
komputerowej, sali rekreacyjnej oraz do zachowywania czystości w pokojach.
12. Zmiana pokoju może odbyć się wyłącznie za zgodą Księdza Wychowawcy.
13. Dyrektor Bursy lub Ksiądz Wychowawca zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z grona
mieszkańców tych studentów, którzy notorycznie łamią wyżej ustalone zasady.

Wychowawca

Do punktu 2
Okresowe spotkania integracyjno-organizacyjne są nieodłączną częścią życia społeczności bursowej,
a obecność na nich jest obowiązkowa.
Do punktu 6
Wysokość miesięcznych opłat jest ustalana indywidualnie przez komisję Caritas Diecezji Toruńskiej
na podstawie przedłożonych dokumentów zaświadczających o wysokości dochodu w rodzinie
studenta.
W ciągu roku akademickiego studenci zobowiązani są do wypełniania dyżurów, mających na celu
utrzymanie porządku w budynku Bursy. Dyżury są obowiązkowe. Należy je wykonywać z należytą
sumiennością.
Każdy student zobowiązany jest do wykonywania prac społecznych na rzecz Caritas Diecezji
Toruńskiej. Poprzez prace społeczne rozumie się wszelkie czynności w Ośrodku Szkoleniowym
Caritas w Przysieku (w kuchni, pokojach, w biurze Caritas oraz prace na terenie do niego
przylegającym), a także wolontariat podczas wydarzeń organizowanych przez Caritas Diecezji
Toruńskiej.
Wykonywalność prac społecznych liczy się w „godzinach społecznych”, których liczba jest ustalana
na każdy miesiąc w zależności od potrzeb. Minimalna ilość godzin społecznych w miesiącu wynosi
4.
Każdy student zobowiązany jest do wykonywania tygodniowego dyżuru wakacyjnego, polegającego
na nieodpłatnej pracy na rzecz Caritas w trakcie wakacji letnich. Studentom zwracane są koszty
podróży do kwoty 100 zł. W przypadku niewykonania dyżuru wakacyjnego studenci zobowiązani są
do opłaty w wysokości 200 zł.
Do punktu 10
Osoby korzystające z pomieszczeń znajdujących się w Bursie powinny dbać o ich czystość (kuchnia
– dokładne, systematyczne zmywanie naczyń i sprzętów AGD, pralnia – po każdorazowym użyciu
akcesoriów do sprzątania, suszarek do odzieży pozostawienie ich w stanie nadającym się do
ponownego użycia). Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych pomieszczeń znajdują się na
tablicy informacyjnej wewnątrz Bursy.
2 razy w miesiącu odbywają się kontrole czystości w pokojach. W przypadku stwierdzenia
rażącego naruszenia porządku, student otrzymuje upomnienie i zobowiązuje się do
generalnego posprzątania pokoju. Jeśli kontrola czystości wypadnie niekorzystnie 3 razy,
student może zostać wykluczony z grona mieszkańców Bursy.

