Lesesalsreglement
Studenten som søker om lesesalsplass plikter å følge lesesalsreglementet. Eventuelle brudd
på reglene fører til fratatt lesesalsplass med øyeblikkelig virkning.
●

Når du har fått tildelt egen lesesalsplass er du medansvarlig for å holde sosialrommet
og studentområdet ryddig. Dette innebærer blant annet å følge vaskeuken og
respektere sosialrommets regler.

●

Du skal bruke plassen din minst én dag i uken; dette skal vises ved å signere med
fullt navn på de opphengte listene. Dersom det mangler signatur for en uke har
Kjemisk Fagutvalg rett til å inndra lesesalsplassen. Den vil da bli gitt videre til en
annen student som står på venteliste.

●

Har du ikke mulighet til å signere en uke, skal det bli gitt beskjed om dette til
lesesalsansvarlig i Kjemisk Fagutvalg før den gjeldende uken er omme.

●

Det skal i all hovedsak være ro på lesesalen. Du skal respektere dette og gi arbeidsro
til de som ønsker det.

●

Du har selv ansvar for verdisaker og andre eiendeler du oppbevarer på
lesesalsplassen din. Ved eventuelle innbrudd har du ikke krav på oppreisning fra
Kjemisk Fagutvalg, og må selv anmelde forholdet.

●

Det er ikke tillatt å oppbevare narkotiske stoffer eller andre ulovligheter på lesesalen.

●

Du kan bruke plassen fra den dagen du har fått den utdelt via mail. Skal du ikke
benytte samme lesesalsplass semesteret etter, skal du ha fjernet alle eiendeler og
ryddet etter deg senest to virkedager etter at nye plasser har blitt utdelt.

●

Dersom du forårsaker grove skader på inventaret til lesesalen kan lesesalsplassen bli
tatt fra deg. Du forplikter deg til å erstatte ødelagte gjenstander eller betale en sum
som dekker erstatningen av de ødelagte gjenstandene.

●

Bachelorstudenter som går år 2 og 3 vil bli prioritert først ved utdeling av
lesesalsplasser. Plassene vil først bli gitt til studenter som har oppgitt flest dager (1-7)
de skal benytte plassen. Studenter med prosjektoppgave og masterstudenter vil bli
prioritert sist da disse studentene får egne kontorer. Du har altså ikke krav på
lesesalsplass dersom du har semesteroppgave og plassen vil bli overdratt til en
student i kø.

