ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja do Bursy na Pijarskiej rozpoczyna się od 25 czerwca 2019 roku i trwa do
wyczerpania limitu miejsc.
2. Rekrutacja kandydata do Bursy na Pijarskiej przebiega w trzech krokach:
•

•

•

Zapoznanie się z regulaminem Bursy na Pijarskiej, wypełnienie ankiety
personalnej oraz podania o przyjęcie (pliki znajdują się na stronie
www.bursa.pijarzy.pl).
Spotkanie z odpowiedzialnym z bursę. Na tę rozmowę należy umówić się
telefonicznie. Kandydat na spotkanie przynosi wypełnioną ankietę personalną oraz
podanie o przyjęcie.
Kandydat maksymalnie w ciągu 5 dni zostaje poinformowany o przyjęciu do bursy i
otrzymuje do zapłaty fakturę z opłatą rezerwacyjną w wysokości 500 zł. Czas na jej
uiszczenie wynosi 5 dni bieżących. Zaksięgowanie kwoty na koncie jest
jednoznaczne z przyjęciem do Bursy. Opłata powyższa nie podlega zwrotowi w
przypadku rezygnacji z miejsca w bursie, jednak będzie uwzględniona jako rata
pierwszy miesiąc czynszu.

3. Po pozytywnym przebiegu rekrutacji między zostaje podpisana Umowa Najmu Miejsca w
Pokoju w Bursie na Pijarskiej.
4. Ewentualna rezygnacja z miejsca może nastąpić najpóźniej do dnia 31 sierpnia danego roku.
Dokonuje się ona poprzez mailowe przesłanie informacji z podaniem swojego imienia i
nazwiska oraz zapisem, iż od dnia (należy podać datę) rezygnuje się z rezerwacji nr (należy
podać numer rezerwacji);
5. Wynajmujący miejsce w pokoju zobowiązuje się do zapłaty co miesięcznej opłaty tytułem
zakwaterowania w wysokości zawartej w umowie. Opłata płatna jest z góry do 10 dnia
każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy. Wynajmujący zobowiązuje się także do
wniesienia kaucji gwarancyjnej w wysokości 500 zł.
6. Miesięczne opłaty za wynajem miejsca pokoju:
•
•
•
•

Pokój jednoosobowy z łazienką – 1000 zł
Pokój dwuosobowy z łazienką – 750 zł
Pokój dwuosobowy z przedpokojem i wspólną łazienką (typu studio) na 2 pokoje –
650 zł
Pokój trzyosobowy z łazienką – 550 zł

W cenę wliczone są: podatek VAT, media, internet, możliwość korzystania z zaplecza
kuchennego i rekreacyjnego Bursy.

