
EVIDENČNÍ KARTA /REGISTRATION CARD 
 

 

Seznámil(a) jsem se s podrobnými pravidly ubytování studentů prezenční formy studia a Kolejním 
a ubytovacím řádem.Potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. 
I have been informed with Detailed Rules for Accommodation 
Provided to Full-Time Students and Residence Halls and Housing Rules. I certify that the above 
information is true. 
 
Povolené vlastní elektrospotřebiče/ allowed my electricial appliances 
Mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, topinkovač, toustovač, vaflovač, kávovar, ruční mixér, 
lampička, osobní PC, tiskárna a multifunkční zařízení, spotřebiče sloužící k osobní hygieně (fén, 
kulma, žehlička na vlasy, holicí strojek, depilační strojek, elektrický zubní kartáček). 
 / microwave oven, kettle, toaster, toaster oven, waffle iron, coffe maschine, blender, lamp, PC, 
notebook, printer + MD, personal hygiene tools (hair straghtener, shaver, hair removal, electric 
toothbrush). 
 
Prohlašuji, že v prostorách studentských kolejí budu používat pouze povolené elektrospotřebiče 
a při jejich používání budu dodržovat bezpečnostní předpisy a návod k obsluze. Veškeré mé 
elektrospotřebiče splňují normu ČSN 33 1610. Za případné škody způsobené elektrospotřebičem 
osobně zodpovídám v plné výši.  
/ I hereby declare that I will use only the aforementioned electrical appliances on the premises 
of the Hall of residence, and when using them, I will observe instructions concerning safe 
operation of the appliances. All my electrical appliances conform to CSN 33 1610 standard. I am 
personally liable for the full extent of any possible damages caused by the electrical appliance. 
 
 
 
 
 
 
Datum/date: ..........................Podpis studenta/signature of students:.......................................... 
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                                                                                    E-mail: 
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Home address       

Jméno rodiče 
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Parent/Guardian address 
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