Regulamin korzystania z wymienników
w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

1. Wymienniki znajdują się w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w dwóch
lokalizacjach:
 w budynku A, na poziomie -1 obok szatni,
 w budynku C.
2. Organizatorem i właścicielem wymienników jest Polsko-Japońska Akademia Technik
Komputerowych w Warszawie.
3. Celem zamieszczenia wymienników w PJATK jest dzielenie się przedmiotami z innymi ludźmi
na zasadzie otwartej wymiany oraz ograniczenie produkcji odpadów, które trafiają do
środowiska. Organizatorom akcji przyświeca idea dawania rzeczom drugiego życia w obrębie
społeczności akademickiej.
4. Wymiennikiem są nazywane skrzynki, w których chętne osoby mogą zostawiać i pobierać
niepotrzebne przedmioty.
5. W wymiennikach można składać przedmioty używane i będące w stanie nadającym się do
użytku.
6. W skrzynkach można zostawić:
 glinę i plastelinę niewykorzystane na zajęciach ze sztuki,
 farby, pędzle i inne artykuły do malowania, rysowania, szkicowania,
 materiały i przybory do szycia,
 narzędzia do majsterkowania,
 artykuły papiernicze,
 książki,
 czasopisma,
 ubrania,
 filmy DVD,
 drobny sprzęt elektroniczny, np. myszy, klawiatury, joysticki, akcesoria do laptopów,
ładowarki do telefonów,
 gry planszowe,
 pudełka do przechowywania,
 inne przedmioty, które są w dobrym stanie.
7. W skrzynkach nie można zostawić:
 żywności,
 napoczętych kosmetyków,
 zwierząt,
 lekarstw i wyrobów medycznych,
 używek, np. alkoholu, papierosów i innych,
 materiałów, których posiadanie jest prawnie zakazane,
 materiałów łatwopalnych i wybuchowych, np. petard, aerozoli,
 przedmiotów wymagających zapewnienia specjalistycznych warunków przechowywania,





przedmiotów stanowiących zagrożenie dla osób lub otoczenia ze względu na swe
właściwości fizyczno-chemiczne,
materiałów pornograficznych,
materiałów służących agitacji politycznej lub propagandowej, np. ulotek.

8. Korzystać z wymienników mogą wszyscy studenci i pracownicy PJATK.
9. Osoby zostawiające przedmioty w wymiennikach oddają przedmioty i nie mają prawa
oczekiwać zwrotu przedmiotów.
10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za stan używanych przedmiotów przynoszonych do
wymienników.
11. Przynoszenie i zabieranie przedmiotów nie jest rejestrowane przez pracowników uczelni.
12. Za zostawienie przedmiotów w wymiennikach i wzięcie ich nie jest pobierana opłata.
13. Rzeczy, które nie znajdą właściciela w ciągu 3 miesięcy, uczelnia przekaże osobom
potrzebującym.
14. Pozostawianie przedmiotów w wymiennikach i pobieranie ich z nich jest równoznaczne z
akceptacją regulaminu.
15. Wymienniki funkcjonują od 12 grudnia 2019 roku do odwołania.

