REGULAMIN SCHRONISKA
(zgodnie z § 82-88, § 103, § 104 oraz § 113 Statutu Zespołu)
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Schronisko jest czynne cały rok.
Informacje turystyczne, numery telefonów alarmowych, cennik, regulamin schroniska można uzyskać
od pracownika schroniska.
Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje młodzieży szkolnej i studenckiej, nauczycielom akademickim,
wychowawcom i innym pracownikom oświaty. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać
również inne osoby, pod warunkiem przestrzegania obowiązującego regulaminu.
Zorganizowane grupy wycieczkowe lub turyści indywidualni są przyjmowani do schroniska od godz. 17.00
i powinni opuścić obiekt do godz. 10.00 następnego dnia. Odstępstwa od tego zapisu powinny być uzgodnione
z Kierownikiem Schroniska (lub innym upoważnionym pracownikiem).
Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 17.00-20.00 w okresie jesienno-zimowym oraz
17.00-21.00 w okresie letnim) wpisują się do książki meldunkowej schroniska oraz regulują należne opłaty według
aktualnego cennika. Osoba przyjmująca turystów może poprosić o zostawienie w recepcji legitymacji
uczniowskich, dowodów osobistych lub innych dokumentów stwierdzających tożsamość.
Ze schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i Kierownik
Schroniska (lub upoważniony pracownik) wyrazi zgodę na dłuższy pobyt. Dopuszcza się możliwość udostępnienia
schroniska zorganizowanym grupom (lub w przypadku wolnych miejsc na dłuższy pobyt po wcześniejszej
rezerwacji i uzyskaniu zgody Dyrektora Zespołu lub Kierownika Schroniska oraz indywidualnym uzgodnieniu
zasad pobytu oraz odpłatności.
Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób, a także większe grupy zorganizowane mogą być przyjmowani na
nocleg bezpośrednio w schronisku (bez wcześniejszej rezerwacji), jeżeli są wolne miejsca. Pierwszeństwo ma
młodzież szkolna i studencka, a następnie inne osoby.
Zespoły wycieczkowe i pojedynczy turyści, w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za
ustaloną opłatą także na pobyt dzienny. Odbywa się to po ustaleniu i za zgodą Kierownika Schroniska (lub innego
uprawnionego pracownika).
Za usługi świadczone w schronisku pobierane są opłaty według cennika określonego przez organ prowadzący (za
wyjątkiem opłat za udostępnienie pościeli ustalanych odrębnie na podstawie kalkulacji kosztów).
Osobą odpowiedzialną za grupę przebywającą w schronisku jest jej opiekun (kierownik wycieczki).
Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie obowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami
wycieczki. W przeciwnym przypadku grupa nie może być przyjęta do schroniska.
Za przedmioty wnoszone na teren schroniska odpowiadają ich właściciele lub opiekun grupy wycieczkowej.
Rzeczy wartościowe lub pieniądze mogą być umieszczone w depozycie.
Przebywający w schronisku musi bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny oraz podporządkować
się ustaleniom organizacyjno-porządkowym przekazanym przez pracownika schroniska.
W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie się.
Picie alkoholu, palenie tytoniu lub stosowanie innych używek i uprawianie gier hazardowych na terenie obiektu
jest zabronione.
Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku oraz na terenie przyległym cisza nocna. Turyści, którzy
przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym
osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach (za wiedzą
Kierownika Schroniska).
Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 10.00 uporządkować łóżka, sprzątnąć wykorzystywane
pomieszczenia i opuścić schronisko.
W godzinach od 10.00 do 17.00 z sypialń korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko
w czasie niepogody lub w innych uzasadnionych sytuacjach za zgodą uprawnionego pracownika schroniska.
Przygotowywanie posiłków może odbywać się jedynie w miejscu do tego wyznaczonym (kuchnia lub aneks
kuchenny). Spożywanie posiłków może odbywać się w kuchni lub części jadalno-świetlicowej. Po spożyciu
posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i jadalnię dokładnie sprzątnąć.
Do pomieszczeń schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.
Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłosić Kierownikowi
Schroniska, który określi wysokość odszkodowania.
W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Kierownik Schroniska jest
uprawniony do zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej) i usunięcia go ze schroniska,
a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę (uczelnię, organizację).

