
Masz pytania lub propozycje działań w tej przestrzeni?  
Daj znać koordynatorce! Agata Wiatr: pokój 1.16 lub agata.wiatr@ack.lublin.pl 
 

ZASADY KORZYSTANIA Z SALI CISZY oraz STREFY RELAKSU W ACKiM UMCS CHATKA ŻAKA 

SALA CISZY jest przeznaczona dla osób zgłaszających konieczność poradzenia sobie z emocjami i 

swoim zachowaniem w wyniku niesprzyjających okoliczności, czyli zbyt dużej ilości bodźców, w celu 

czasowego odreagowania napięć. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczenia mają osoby potrzebujące wyciszenia lub realizujące 

działania i warsztaty mające na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego; po wcześniejszym 

ustaleniu grafiku z koordynatorem przestrzeni. W sytuacji zgłoszenia potrzeby skorzystania z Sali 

przez osobę w Spektrum Autyzmu lub z innym stanie wymagającym natychmiastowej izolacji wszelkie 

inne działania i spotkania mogą zostać przerwane. 

STREFA RELAKSU jest ogólnodostępną częścią przy Sali Ciszy. Powstała z myślą o osobach, które 

potrzebują mniejszej intensywności dźwięków. 

 

ZASADY OGÓLNE 

Sala Ciszy jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Jeżeli chcecie z niej 

skorzystać w innych godzinach, prosimy o wcześniejszą informację do koordynatora podając godziny 

w których jej potrzebujecie jak również imię i nazwisko wraz z numerem telefonu. 

Skorzystanie z pomieszczenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów znajdujących się w 

niniejszym zbiorze zasad. 

PRZEPISY PORZĄDKOWE 

Korzystający zobowiązani są do: 

 Wyciszenia telefonów komórkowych oraz nieprowadzenia rozmów telefonicznych; 

 Utrzymania porządku i czystości; 

 Poszanowania osób i mienia osób trzecich oraz mienia należącego do ACKiM UMCS Chatka Żaka; 

 Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości np. uszkodzeń. 

Korzystającym zabrania się: 

 Wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek; 

 Palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych); 

 Spożywania jedzenia w pomieszczeniu; 

 Korzystania z przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem; 

 Używania urządzeń powodujących nadmierny hałas; 

 Wynoszenia wyposażenia. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ACKiM UMCS Chatka Żaka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez nadzoru rzeczy 

Użytkowników. Dyrekcja ACKiM UMCS Chatka Żaka zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych 

zasad w każdym czasie, o czym powiadomi użytkowników poprzez zmianę wywieszonych zasad w Sali 

Ciszy. 

Jeżeli podczas przebywania w przestrzeniach Chatki Żaka zacznie się rozlegać alarm proszę przejść 

przed budynek używając schodów. Jeżeli potrzebujesz pomocy daj nam znać 81 533 3201 wew. 200. 


