Reglement betreffende het gebruik van het Museum Morfologie voor recepties
Het Museum Morfologie wordt intensief gebruikt voor de drie academische
opdrachten van universitaire diensten, waarbij naast het onderwijs en
onderzoek ook een belangrijk luik facultaire dienstverlening aan bod komt
(o.m. studieruimte voor de studenten, rondleidingen en workshops voor
scholen en verenigingen, doctoraatsrecepties...)
In verband met het gebruik van het museum voor recepties wordt nadrukkelijk
gevraagd om de hiernavolgende afspraken te respecteren:
. Aanvragen voor reservaties dienen door het secretariaat van de vakgroep* te
gebeuren via email naar het secretariaat van de vakgroep Morfologie t.a.v.
Mevr. Evelyne Dhaenens (Evelyne.Dhaenens@UGent.be), met in CC de
museumconservator Drs. Marjan Doom (Marjan.Doom@UGent.be).
. De beschikbaar van het museum kan worden gecontroleerd via
http://www.my.calendars.net/mumo De reservatie is pas definitief na
bevestiging door de vakgroep Morfologie.
. De aanvragende vakgroep is verantwoordelijk voor het verwittigen van de
kuisploeg om het museum te kuisen, zowel vóór als na de receptie. Voor deze
aanvragen dient men een mail te richten aan schoonmaak@ugent.be.
. De kuisploeg is niet verantwoordelijk voor het kuisen en terugplaatsen van de
gebruikte tafels uit het museum. Bij gebruik van tafels en/of stoelen dienen die
dan ook, bij het verlaten van het museum, te worden afgekuist en
teruggeplaatst door de betrokken vakgroep. Bij niet naleven hiervan zal de
factuur van ISS aan de vakgroep doorgefactureerd worden.
. Museumpreparaten (skeletten) mogen alleen verplaatst worden na
samenspraak met de museumconservator (Marjan Doom).
. Op de museumkasten en preparaten/skeletten mogen geen glazen en
dergelijke geplaatst worden.

. De aanvrager is verantwoordelijk voor het correct en respectvol gebruik van
het museum.

* met de vakgroepvoorzitters zal afgesproken worden wie van de vakgroep als
contactpersoon zal fungeren. Die persoon kan de reservaties aanvragen en is
op de hoogte van de infrastructuur (oa. Keuken) van de locatie.

Lijst verantwoordelijken:
DI01

Andries Van den Broeck

DI02

Nathalie Van Damme

DI03

Evelyne Dhaenens / Marjan Doom

DI04
Parasitologie Isabelle Despeghel
Virologie

Zeger Van den Abeele

Immunologie Sarah Wambacq
DI05

Astra Dhanijns / Koen Pattyn

DI06

Soetkin De Waennemacker

DI07

Ruben Van Gansbeke

DI08

Sandra Willaert

DI09

Filip Clompen

DI10

Heidi Staelens

DI11

Claudine Van Sante

DI12

Sylvie Van Neygen

