DAĞ EVĐNE GELMEDEN ÖNCE:

ORDOS web sitesindeki gerekli formları
doldurun (http://www.ordos.org.tr)
ORDOS dağ evi sorumlularıyla iletişime
geçip güncel bilgileri öğrenin (bazen ufak
tefek eksiklikleri şehirden acil olarak
göndermemiz gerekebiliyor)
Dağ evi kurallarını basın. Bu kuralları
etkinliğinize katılacak arkadaşlara yolda
anlatın.

DAĞEVĐNE GĐRERKEN:

Girişte bulunan ayakkabı ve metal
malzeme dolaplarına malzemelerinizi
yerleştirin.
Eve ayakkabıyla girmek yasaktır.
Malzemeyi yerleştirdiğiniz dolaptaki terlik
ev içerisinde kullanmanız içindir.
Elektriği ve su vanasını açın.
Dağ evi defterini hemen doldurun.

KULLANIM SIRASINDA:

Ev eski ve yeni olmak üzere iki parçadan
oluşmaktadır.
Eski dağ evinin salonunu; dağ hazırlığı,
eşya kurutma, eğitim, yemek ve diğer
gündelik işleriniz için kullanın.
Yeni dağ evinin salonunu; sadece uyuma
amacıyla kullanın.
Bunun için çantalarınızı önce eski evde
açın; daha sonra tulum ve matlarınızla
yeni eve yerleşin.
Eski dağ evi ve dağ evinin ana girişi her
zaman yeterince temiz olmadığından
yeni dağ evine terlikle dahi girmeyin.
Yeni dağ evine yiyecek ve içecek
sokmayın.
Dağ evinde bulunduğunuz sürece kişisel
eşyalarınızı çantanızda bulundurun.
Etkinliğiniz sırasında evi kullanmaya
gelebilecek diğer insanları da
düşünerek her an düzenli
olmaya çalışın.

ORDOS dağ evinin kullanımı için bir ücret
istenmemektedir. Ancak sizden sonra
gelecekleri de düşünerek:
 Ocak için gereken tüpün,
 Soba için gereken kömürün ve odunun
 Temizlik sarf malzemelerinin
bitmesi durumunda bunları temin edin.
Ayrıca yapacağınız bağışlar bu tür sarf
malzemelerinin sağlanması için
kullanılacaktır.
Kullanımınız sırasında evde yeni eksiklikler
veya tamirat gerektiren şeyler çıkabilir.
Lütfen bunları gidermeye ve düzeltmeye
çalışın. Ancak bulunduğunuz süre içinde
yapılamayacağını düşündüğünüz şeyler
olursa bunları ORDOS’a bildirin.

DAĞ EVĐNDEN AYRILIRKEN:

Kurulmuş olan düzeni ancak ‘bulduğumuz
gibi bırakırsak’ koruyabiliriz.
Dağ evini ayrılırken tertemiz, tertipli ve
düzenli bir şekilde bırakın.
YEMEK BIRAKMAYIN! Dağdan dönüşte
yanınızda kalmış olan yiyecekleri kesinlikle
evde bırakmayın. Açık olan yiyecekler
koku ve fare yapıyor, kapalı yiyecekler ise
bozulabiliyor veya açılabiliyor. Ayrıca aşırı
miktarlarda bir birikme gerçekleştiğinden
mutfağın düzeni bozuluyor
ÇÖPÜNÜZÜ BIRAKMAYIN! Köyde çöp
toplama sistemi yok, ürettiğiniz çöpü şehre
geri götürün. Sizden önce bırakan olmuşsa
ORDOS’a durumu bildirin ve bu çöpleri de
alarak evden ayrılın
Artan BENZĐN VEYA ĐSPĐRTONUZU
kömür ve odun bölgesinin yanındaki ilgili
kaplara ekleyin. Kendi hallerinde oraya
buraya bırakmayın.
KESĐNLĐKLE MUTFAKTA BULAŞIK
BIRAKMAYIN!

GĐDERKEN BÜTÜN KEPENKLERĐ
KAPATIN!
ELEKTRĐĞĐ VE SU VANASINI KAPATIN!
Buzdolabını, tamamen boşaltın ve fişten
çekin. Kapılarını içinin kokmaması için
açık bırakın.
Mutfak, banyo, tuvalet, antre zeminini
çek-çekle temizleyin.
Salon zeminlerinin tozunu fırçayla alın.

KIŞIN:

Odun ve kömürü kontrol edin. Durumu
şehre döndüğünüzde ORDOS’a bildirin.
En az bir kömür kovasını hazır
bırakırsanız sizden sonra gelecek
kullanıcılar için çok büyük kolaylık olur.
Suyun donup sistemi patlatmaması için:
 Banyodaki su vanasını kapatın,
 Bütün muslukları tek tek açıp,
sistemdeki suyu boşaltın,
 Muslukları kapatın (artık sular
donmayacak),
 Ana vana hafif açık konumdayken,
tuvalet vanalarından birini açarsanız bir
miktar su akacaktır. BIRAKIN AKSIN.
Bu da ana hattan gelen suyun
donmasını engeller.

GERĐ DÖNDÜĞÜNÜZDE:

ORDOS web sitesindeki gerekli formları
doldurun (http://www.ordos.org.tr)
ORDOS dağ evi sorumlularıyla iletişime
geçip sorunları ve anahtarı aktarın

TEŞEKKÜRLER!

