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Velkommen  
til Elevhotel ZBC

E L E V H O T E L  -  K U R S I S T E R



Kursist
Vi byder dig velkommen som 
kursist på vores Elevhotel og 
ønsker dig et godt ophold.

Indkvartering
• Elevhotellet er åbent for  

indkvartering:

• Aftenen før din kursusdag  
kl. 19.00 - 23.00 

• På din første kursusdag 
Kl. 15.00 - 23.00 med mindre 
andet er aftalt

Faciliteter og aktiviteter på 
stedet
Du er altid velkommen til at benytte 
vores spændende faciliteter og 
aktiviteter.

Aktiviteter bl.a.:
Fitnessrum, boksepuder, bordten-
nis, billard, boldbane, basket ball, 
air hockey, dart, brætspil, bad-

minton, IT-rum, fritidsrum, cafe, 
sofaområder med store fladskærms 
tv, dvd-afspillere, Wii, Play Station 
2-3-4. 

Der er en aktivitets- og eventkalen-
der på værelset.
Trådløst internet forefindes.

Vi forventer, at du under dit ophold 
som kursist er med til at opretholde 
tolerance, hensyntagen, ansvarsfø-
lelse og er med til at gøre opholdet 
til en god oplevelse for alle.

Spisetider
Morgenmad: 7.00-9.00  

Frokost: 11.00-13.00

Aftensmad: 17.00-17.45

Der serveres endvidere aftenkaffe.

Nøgle/kort
Du får udleveret en nøgle/chip, der 
passer til værelset og hoveddøren. 
Du kan også få en nøgle til et skab 
mod et depositum.

Forsikring
Vær opmærksom på at skolens for-
sikring ikke  dækker dig eller dine 
ejendele. 
 
Vask
Der forefindes vaskemaskiner og 
tørretumbler til mindre beløb. 
Strygejern og strygebræt kan lånes 
i receptionen.

Receptionen
Ønsker du yderligere hjælp el-
ler information i forbindelse med 
opholdet, er du velkommen til at 
henvende dig til elevhotellets per-
sonale om råd og vejledning.



Her finder du 
ZBC elevhoteller

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 ordens-
reglerne igennem enten på skolens 
hjemmeside zbc.dk, eller ved at få 
dem udleveret på elevhotellet. 

Rygning, snus, e-cigaret, øl, vin 
spiritus og euforiserende stoffer er 
strengt forbudt på ZBC’s område. 

På værelset er der en god boksma-
dras med ben, som er redt op ved 
din ankomst, stol, skrivebord, eget 
skab mm. 
Værelset har eget bad og toilet.
I Slagelse deles nogle af badeværel-
serne med naboværelset.

Der vil ligge håndklæde klar til dig. 
Værelset rengøres en gang om 
ugen.

Skader
Evt. skader på bygninger og inven-
tar forvoldt af elever eller kursister, 
vil blive ud bedret på skadevolde-
rens regning.

Evt. skader ved ankomsten bedes 
meddelt receptionen senest dagen 
efter indkvartering.

Afrejse
For at klargøre værelserne til efter- 
følgende gæster skal al bagage og 
personlige ejendele være ude fra 
værelset senest kl. 07.45 på afrejse-
dagen, hvor nøgle/brik ligeledes 
afleveres.

Bagage kan henstilles i forhallen.

Elevhotellets telefoner  
(15.00 - 23.00 og 06.30 - 08.00)

Ringsted nr. 9137 0150

Slagelse nr. 2844 2228

Roskilde nr. 4172 1000

Du er altid velkommen til at kontakte 
personalet på elevhotellet. 

Kontakt sekretæren  
kl. 8.00-16.00 
Slagelse og Ringsted  
Anette Kjærgaard: 7242 3526

Roskilde  
Nanna Aagaard Eriksen: 4172 1246

Kontakt elevhotellets leder 
Helle Lyndrup: 
3193 5610 / hlyn@zbc.dk

Vi håber, at du får et godt ophold.

Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde
Valbyvej 69 B, 4200 Slagelse
Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted



ZBC
Selandia Park 6-8

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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