SA Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja Sisekorraeeskiri

1. Käesolev kord kehtestab SA Tallinna Tehnikaülikooli Tudengimaja (Tudengimaja)
sisekorraeeskirjad ning Tudengimaja kohviku kodukorra.
2. Kõik Tudengimaja külastajad on kohustatud käituma vastavalt kehtivale
sisekorraeeskirjale ja kohviku klodukorrale.
3. Tudengimaja on avatud E-R kell 09.00 - 21.00. Ruumides viibimine on tasuta, muude
teenuste eest tasutakse vastavalt hinnakirjale.
4. Külastajad peavad arvestama ning kinni pidama Tallinna linnas kehtestatud üldistest
käitumisreeglitest, mis on kinnitatud Tallinna Linnavolikogu otsusega:




Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded
https://www.riigiteataja.ee/akt/936593
Tallinna linna heakorraeeskiri
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=105031
Tallinna linna koerte ja kasside pidamise eeskiri
http://www.tallinn.ee/est/lemmikloom/Koerte-ja-kasside-pidamise-eeskiri

5. Ruumides ja hoones paikneva sisustuse kahjustamine ning mittesihtotstarbeline
kasutamine on keelatud. Tudengimaja sisustuse tahtliku kahjustamise korral tuleb
tasuda tekitatud kahju kogumaksumus.
6. Oma alkoholi tarbimine Tudengimaja poolse kooskõlastuseta (Tudengimaja
territooriumil) on rangelt keelatud ning karistatav rahatrahviga (vaata: koduleht –
hinnakiri).
7. Suitsetamine, lahtise tule või pürotehnika kasutamine Tudengimaja territooriumil on
rangelt keelatud.
8. Tudengimaja ei vastuta ruumidesse külastaja poolt jäetud esemete eest.
9. Tudengimaja sisekorraeeskirjade rikkumise korral on Tudengimaja töötajatel õigus
külastaja korrale kutsuda, keelata Tudengimajas viibimine, kutsuda kohale politsei või
turvateenistus.

Kohviku kodukord
10. Kohvik on avatud E-N kell 9.30 - 21.00 ja R 9.30-16.00
11. Kohviku lahtiolek üritustel, mis toimuvad punktis 10. välja toodud aegade väliselt on
võimalik kirjalikul kokkuleppel juhatajaga.
12. Punktis 11. mainitud aegadel kohviku teenuse kasutamine on tasuline, vastavalt
eelnevale kokkuleppele.
13. Kohviku teenindajal on õigus küsida isikut tõendavat dokumenti või loobuda
liigjoobes isikutele alkoholi müümisest.
14. Oma toidu ning alkoholi tarbimine Tudengimaja kohvikus ja saalides, ilma eelneva
kokkuleppeta, on rangelt keelatud.
15. Punkti 14. rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv, vastavalt kehtivale hinnakirjale.
16. Joogiklaasi lõhkumise korral rakendub trahv 2,5€.
Tudengimaja külastaja on kohustatud käituma viisakalt ja lugupidavalt teiste külastajate ja
töötajate suhtes. Tudengimajas on keelatud viibida liigijoobes või psühhotroopsete ainete
mõju all. Palume Teil suhtuda lugupidavalt tudengimaja inventari, sulgeda enda järel uksed
ning kustutada lahkumisel tuled.

