Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego PTSM
1. Prawo wstępu do sal nolegowych i innych pomieszczeń schroniska oraz korzystania z
jego urządzeń uzyskują turyści po załatwieniu formalności meldunkowych i
finansowych w recepcji.
2. Przyjęcie do schroniska odbywa się w godz. 1700 do 2200.
3. Doba w schronisku trwa od godz. 1700 do 1000 dnia nastepnego.
4. Przedłużenie pobytu w schronisku jest możliwe jeżeli są wolne miesjca. Należy je
zgłosić w recepcji do godziny 1000 rano.
5. W godz. od 1000 do 1700 w schronisku przebywać nie wolno.
6. Od godz. 2200 do 600 rano obowiązuje cisza nocna.
7. Po każdorazowym opuszczeniu pokoju, klucz należy zostawić w recepcji.
8. Mieszkańcy schroniska są zobowiązani utrzymywać czystość w pomieszczeniach z
których korzystają.
9. Zabrania się wyrzucania śmieci przez okno.
10. Przygotowanie posiłków może odbywać się jedynie w specjalnie do tego celu
przeznaczonych kuchniach. Dla grup wycieczkowych miejscem spożycia posiłków jest
świetlica. W pokojach posiłków spożywać nie wolno! Po wykorzystaniu urządzeń
kuchennych, należy pozostawić je w czystości.
11. Wszystkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska
należy zgłaszać w recepcji, która okresli wysokość odszkodowania.
12. W pomieszczeniach schroniska nie wolno używać kuchenek elektrycznych i czajników
bezprzewodowych. Do prasowania przeznaczone jest odpowiednio przygotowane
miejsce na piętrze.
13. Za zniszczenia i straty wynikłe w czasie korzystania z urządzeń schroniska odpowiada
kierownik grupy, względnie osoba indywidulna, która zniszczenia spowodowała.
14. Wszelkie samowolne zmiany w umeblowaniu i wyposażeniu są zabronione.
15. Za rzeczy zaginione na terenie schroniska pracownicy nie odpowiadają.
16. PALENIE W POMIESZCZENIACH SCHRONISKA JEST ZAKAZANE.
17. Picie alkoholu i uprawianie gier hazardowych w schronisku jest zakazane.
18. Zwierząt do schroniska wprowadzać nie wolno.
19. Grupy wycieczkowe oraz turyści opuszczający schronisko mają obowiązek pozostawić
wzorowy porządek we wszystkich pomieszczeniach, z których korzystali, zdać sale i
pościel recepcjoniście.
20. W razie przekroczenia regulaminu lub nieodpowiedniego zachowywania się gości,
kierownik schroniska jest upoważniony do zatrzymania winnemu legitymacji
(uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej), usunięcia go ze schrnoniska bez zwrotu
dokonanych wpłat za usługi, a ponadto zawiadamia o tym właściwą szkołę, uczelnię,
organizację.
21. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisać do
księgi życzeń schroniska lub w ważnych przypadkach kierować je do kierownika
schroniska lub Zarządu Wojewódzkiego PTSM.
22. OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO TURYSTY JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ!
23. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w
schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury,
itp. korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań kierownika
schroniska.

