Praktiske oplysninger om at bo
på H.C. Andersens Kollegiet
Velkommen til H.C. Andersens Kollegiet
H.C. Andersens Kollegiet skal være dit hjem i den
tid, du uddanner dig på Mercantec. Derfor er H.C.
Andersens Kollegiet mere end blot et sove- og
spisested. Det er også et sted, hvor du kan dyrke
dine fritidsinteresser i samvær med kammerater.
De regler vi har, er først og fremmest en hjælp, når så
mange skal omgås hinanden i dagligdagen. De bygger
på medansvar og tolerance.

Vi vil en gang imellem komme forbi værelset for at
tjekke rengøringen, det er især af bad og toilet vi
koncentrerer os om.
Ved afrejse efterlades værelset ryddet og pænt senest
kl. 9.00 på afrejsedagen. Skader på værelset skal
du straks meddele i receptionen. Normalt slid skal
du naturligvis ikke betale for, men bliver inventaret
ødelagt, skal du selv betale for at få skaden udbedret.

Post, telefon og forsikring
Din adresse på H.C. Andersens Kollegiet er:

Overholder du disse regler, garanterer vi dig et godt
og sjovt ophold.

Indkvartering og indflytning
Når du ankommer, får du nøgler til værelset og
et adgangskort der skal benyttes om aftenen og i
weekenden, idet alle udvendige døre er låste. Du får
også udleveret en indflytningsaftale, hvor kollegiets
regler er beskrevet. Denne udfyldes, underskrives og
afleveres senest næste dag i receptionen.
Du bliver altid indkvarteret på ”2-sengs værelser“ med
bad og toilet. Vi vil forsøge at imødekomme eventuelle
ønsker til din ”indkvarteringspartner”.
Indkvartering kan finde sted dagen før første
undervisningsdag i tidsrummet kl. 18.00 - 23.00.
Eller efter første undervisnings dag inden kl. 22.00.
Herefter vil pladsen gå til en anden elev, med mindre
andet er aftalt.
På værelserne er der de nødvendige møbler. Der
er hovedpude, dyne og liggeunderlag på værelset,
du skal blot selv medbringe sengelinned og lagen
(kan også lejes). Du er også velkommen til selv at
medbringe hovedpude, dyne og lagen.
Du og din „indkvarteringspartner“ står selv for
rengøringen af værelset - også bad og toilet.

H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.mercantec.dk

(Navn)
H.C. Andersens Kollegiet
Mercantec
H.C. Andersens Vej 7
8800 Viborg
Du skal ikke ændre din adresse på folkeregistret, mens
du bor på Kollegiet. Men du må gerne ændre din
postadresse. Der vil hver dag hænge en ny postliste
med modtaget post og pakker.
H.C. Andersens Kollegiets telefonnr. er 89 50 33 81.
Der kan ringes hertil:
Mandag - torsdag kl. 16.00 - 21.00
Søndag kl. 18.00 - 23.00.
Intern telefon til vagten findes på væggen i gangen
ved siden af receptionen.
I et studie- eller uddannelsesforløb er man ikke
omfattet af en arbejdsskadeforsikring. Imens du
bor på Kollegiet er du heller ikke omfattet af Indbo/
tyveri- og ansvarsforsikring samt ulykkesforsikring. Det
er derfor vigtigt at du undersøger, hvilke forsikringer
du har, og hvad de dækker. Speciel vigtig er en
ansvarsforsikring som dækker, hvis du forvolder skader
på andre eller andres ting.

Tilmelding og betaling

Læge og sygdom

Tilmelding til skoleophold og betaling af opholdet skal
du afklare med uddannelsesadministrationen.

Hvis du lider af en sygdom, der kræver specielle
hensyn, skal du underrette H.C. Andersens Kollegiet,
inden du ankommer.

Betaling skal normalt ske senest første skoledag.
Kontortid:
Mandag - torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00

Ophold i weekenden og gæster
Hvis det er nødvendigt at bo på H.C. Andersens
Kollegiet i weekenden, skal du meddele det i
receptionen senest onsdag aften klokken 22.00.
Dine gæster er velkomne på H.C. Andersens Kollegiet i
tidsrummet 16.00 - 23.00.
Gæster melder sig i receptionen.
Der kan i enkelte tilfælde, hvis der er plads, træffes
aftale om overnatning og spisning, det er naturligvis
mod betaling.

Du skal orientere kollegiet om, at du har sygemeldt dig
og at du eventuelt befinder dig på værelset:
ophold@mercantec.dk
Ved sygdom skal du normalt tage hjem af hensyn til
smitte på kollegiet.
Har du brug for en læge så kontakt i første omgang
din egen læge og efter kl. 16.00 kan du kontakte
lægevagten. Har du brug for en læge i Viborg kan du
f.eks. kontakte:
Lægerne i Odinsgården
LI. Sct. Peder Stræde 8, 1, sal
8800 Viborg
Tlf. 8662 1230
Husk altid at have dit sygesikringsbevis på dig.

Kantinen og receptionen
Kantinens spisetider ses ved indgangen til kantinen.
Spisning skal foregå omklædt - ikke i arbejdstøj.
Du må ikke fjerne porcelæn fra kantinen. Det er ved
morgenmaden muligt at smøre madpakke til frokost.
Eventuelle ønsker om specialkost og/eller vegetarkost
skal du aftalemed køkkenet.
I receptionen kan du få yderligere oplysninger vedr.
H.C. Andersens Kollegiet.

Rygning, øl/spiritus og rusmidler
Rygning, herunder også E-cigaretter m.v. er ikke tilladt
på H.C. Andersens Kollegiet.
Det er ikke tilladt at nyde eller opbevare øl/spiritus
på Kollegiet.
Du må selvfølgelig ikke besidde eller indtage
euforiserende stoffer under dit ophold på
H.C. Andersens Kollegiet.
H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.mercantec.dk

Andre praktiske oplysninger
Medbring kun personlige ejendele (tøj, håndklæder,
toiletartikler osv.) og gerne et krus til aftenskaffe/kakao
m.v..
Lærebøger og undervisningsmaterialer udleveres, dog
skal tidligere lærebøger og undervisningsmaterialer
medbringes.
På H.C. Andersens Kollegiet er der trådløst internet og
fælles tv-stuer. H.C. Andersens Kollegiet tilbyder også
en række forskellige aktivitetsmuligheder, f.eks. billard,
fodbold, tennis, pool, cykling, beach volley.
Der arrangeres også forskellige arrangementer både
lokalt og med andre skoler.
Se flere oplysninger på www.mercantec.dk under
ophold.

