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Bo på et af vores 3 skønne
ZBC elevhoteller
Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

Kombiner din uddannelse med et spændende
ophold på et af vores elevhoteller, sammen
med nye venner i gode rammer med mange
spændende aktiviteter og events.
Du kan bo på et af vores 3 skønne ZBC elevhoteller i Roskilde, Ringsted eller Slagelse.
Aktiviteter
Fitnessrum, boksepuder, bordtennis, billard, boldbane, basket ball, air hockey, dart, brætspil, badminton, IT-rum, fritidsrum, cafe, sofaarealer med store
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fladskærms-tv, dvd-afspillere, Wii, Play Station 2-3-4,
trådløst internet mm. Flere af aktiviteterne er med
instruktør.
Du kan være med i vores beboerråd og sætte dit
præg på vores hyggelige cafe, spændende aktiviteter f.eks. Pilates, Cross dance, spinning, bowling,
biograf, Tivoli, skydning, rappelling, E-sport, strandture mm.
Der er en aktivitets- og eventkalender til hvert elevhotel, så du kan orientere dig om mulighederne.
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Vi forventer, at du sammen med
dine kammerater deltager aktivt
i fællesopgaver, har tolerance,
tager hensyn, udviser ansvarsfølelse og er med til at gøre opholdet til en god oplevelse for alle.

henvende dig hos assistenterne
og spørge om råd og vejledning
– eller måske har du bare lige
brug for at ”hyggesnakke” lidt.
Personalet afholder elevmøder,
værelseseftersyn, aktiviteter mv.

Personale
Elevhotellet er bemandet af
personale, som varetager de
pædagogiske, praktiske og administrative opgaver. Du kan trygt

SU
Når du bor på ZBC’s elevhotel og
er over 18 år, kan du søge SU som
udeboende.

Adresse
Bemærk, at du ikke må/skal skifte
folkeregisteradresse i forbindelse
med dit ophold på elevhotellet.
Post
Eventuel post lægges i receptionen.
Pris
Vi følger de statslige takster.
Se den aktuelle pris på zbc.dk
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Informationsmøde
Husk at deltage i mødet, hvor du vil få flere informationer om bl.a. aktiviteter, beboerråd, motionscenter mm.
Mødet foregår i Food Hall kl. 18.00 førstkommende
mandag efter opstart.
Sygdom
I tilfælde af sygdom skal dette meddeles receptionen,
og du har pligt til selv at meddele det til din arbejdsgiver/skole. Efter ønske/behov kan læge kontaktes/
tilkaldes.
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Nøgle/nøglekort
Du får udleveret et nøgle/nøglekort, der passer til værelset og nat-indgangsdøren. Du kan også få en nøgle
til dit skab mod et depositum.
Tøjvask
Der forefindes vaskemaskiner og tørretumbler, der kan
benyttes for et mindre beløb. Strygejern og strygebræt
kan lånes i receptionen.
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Reception
Ønsker du yderligere hjælp eller information i forbindelse med opholdet, kan du trygt henvende dig til
elevhotellets søde personale.
Elevhotellet er åbent for indkvartering aftenen før 1.
skoledag mellem kl 19.00–23.00.
HUSK: Elever skal selv medbringe sengelinned, håndklæder mm.
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Spisning
Eleverne spiser i skolens Food Hall, hvor der er morgen- og aftenbuffet. Aftensmaden består af en buffet,
hvor der kan vælges mellem flere forskellige varme
retter.
Er du elev på en ekstern uddannelsesinstitution, kan
du om morgenen smøre din madpakke til frokosten.
Spisetider
Morgenmad kl. 7.00-9.00, frokost kl. 11.00-13.00 og
aftensmad kl. 17.00-17.45. Der serveres endvidere
aftenkaffe.
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Ordensregler
Der skal være ro mellem klokken 23.00 og 06.45.
Støjende adfærd af enhver art er ikke tilladt.
Ordensreglementet for ophold på elevhotellet handler om trivsel og tryghed, opførsel og sanktioner.
Det forventes, at du læser ordensreglerne igennem
enten på skolens hjemmeside zbc.dk, eller ved at få
dem udleveret på elevhotellet. Du skal kvittere for, at
du har læst ordensregler ved indmeldelsen.
Vær opmærksom på, at du deler værelse med en
anden studerende.
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På værelset er der en god boksmadrasseng, stol, skrivebord og eget skab. Værelset har eget bad og toilet.
Du skal selv medbringe dyne, pude, sengelinned,
håndklæder mm.
Du skal selv holde dit værelse rent og ryddeligt. Støvsuger, kost og lignende findes i et skab på gangen.
For at gøre det lidt nemmere for dig, gør vi rent på
badeværelset en gang om ugen.
Der er værelseseftersyn for at sikre, at alle værelser
bliver rengjort. Skønnes det af elevhotelpersonalet,
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Her finder du
ZBC elevhoteller
Roskilde
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Slagelse
Valbyvej 69 C
4200 Slagelse
Ringsted
Ahorn Allé 3-5
4100 Ringsted

at et værelse kræver en ekstra
gang rengøring, kan der opkræves
ekstra for rengøring.

Skader der konstateres ved ankomsten bedes meddelt receptionen
senest dagen efter indkvartering.

Rygning, snus, E-cigaret, øl, vin
spiritus og euforiserende stoffer er
strengt forbudt på ZBC’s område.
Skader på bygninger og inventar
forvoldt af elever eller kursister vil
blive udbedret på skadevolderens
regning.

Forsikring
Skolen har ingen forsikring, der
dækker dig eller dine ejendele.
Derfor opfordrer vi dig til at tegne
en fritids- og ulykkesforsikring,
inden du flytter ind på elevhotellet.
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Kontakt
Roskilde
Sekretær Gitte Karina Skov
gisk@zbc.dk/ 7242 2526
Slagelse og Ringsted
Sekretær Anette Kjærgaard
alkj@zbc.dk/ 7242 2526
Elevhotel leder
Helle Lyndrup, hlyn@zbc.dk

Afrejse
For at klargøre værelserne til efterfølgende beboere skal al bagage
og personlige ejendele være ude
fra værelset senest kl. 07.45 den
dag, du rejser.
Bagage tages med i undervisningen.
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ZBC
Selandia Park 6-8
4100 Roskilde
Tlf.: 5578 8888

