
REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKOLNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO 

„ORLE GNIAZDO” w Sromowcach Wyżnych (dotyczy osób indywidualnych) 

 

§ 1 

Na terenie Ośrodka mogą przebywać jedynie osoby zameldowane w Ośrodku .  

Po przybyciu do Ośrodka należy w recepcji dokonać formalności meldunkowych okazując 

dokument  potwierdzający tożsamość.  

§ 2 

Polecamy osobom wypoczywającym w Ośrodku wykupienie we własnym zakresie 

ubezpieczenia „Następstw Nieszczęśliwych Wypadków” (NNW) 

§ 3 

Opłata za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu do Ośrodka. W przypadku 

wcześniejszego wyjazdu naszych klientów nie zwracamy niewykorzystanej opłaty za pobyt. 

§ 4 

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 możliwy jest tylko pod opieką rodziców. Dzieci nie mogą 

pozostawać bez opieki dorosłej osoby.  

§ 5 

Wczasowicz przyjmuje pieczę nad domkiem lub pokojem i jego wyposażeniem. Wszelkie 

usterki związane z działaniem jakichś urządzeń należy zgłaszać w biurze, albo obsłudze. Po 

zakończeniu pobytu użytkownik zobowiązany jest przekazać domek, pokój  w takim stanie w 

jakim go otrzymał. Osoby, które zniszczyły sprzęt, wyposażenie, budynki, otoczenie ponoszą 

odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

§ 6 

Wczasowicz zobowiązany jest:  

 dbać o czystość i porządek w przydzielonym domku lub pokoju oraz  na terenie Ośrodka, 

 zachować kulturę, ciszę i spokój.  

 



§ 7 

Na terenie Ośrodka  zabrania się: 

 palenia wyrobów tytoniowych i innych używek, poza wyznaczonymi do tego celu 

miejscami (kategoryczny zakaz palenia w pokojach), 

 sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania alkoholu, 

 używania grzałek, żelazek i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie 

stanowiącą wyposażenia tych pomieszczeń. Ograniczenie powyższe nie obejmuje 

używania suszarek do włosów i maszynki do golenia, 

 malowania ścian (przyklejania nalepek), 

 mycia samochodu, 

 wynoszenia poza domki i pokoje przedmiotów stanowiących wyposażenie: kocy, 

poduszek, mebli. 

§ 8 

Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do stosowania i 

respektowania wszelkich regulaminów dotyczących  bezpiecznego wypoczynku oraz 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (nie wolno samowolnie rozpalać ogniska na 

terenie Ośrodka), 

§ 9 

W Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00-6.00.  

Nie dotyczy ona imprez zorganizowanych na wyznaczonym terenie za zgodą kierownictwa.  

§ 10 

Ośrodek nie przyjmuje zwierząt! 

§ 11 

Brama wjazdowa do Ośrodka zamykana jest w godzinach: 22.00-6.00.   

Parkowanie samochodów możliwe jest tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. 

Miejsca postojowe są całodobowo strzeżone. 

Jazda samochodem po terenie Ośrodka jest zabroniona. 



 

§ 12 

Wczasowicz ma prawo do korzystania z wszelkich urządzeń sportowo-rekreacyjnych i innych 

dla niego przeznaczonych urządzeń, na zasadach wyznaczonych przez Ośrodek.  

Wydanie sprzętu następuje na podstawie opłaty za sprzęt i na podstawie ukazania dowodu 

tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

§ 13 

Możemy odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin, 

wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub gości, albo szkodę na osobie gościa, pracowników 

lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo  też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt 

gości lub funkcjonowanie Ośrodka.  

§ 14 

Przed opuszczeniem terenu Ośrodka należy posprzątać zajmowane przez siebie miejsce, oraz 

wynieść śmieci do rozstawionych pojemników na odpady. 

§ 15 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą 

odsyłane na adres  wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymana takiej dyspozycji 

przedmioty te będą przechowywane przez okres 3 miesięcy. 

§ 16 

Za zgubienie klucza pobieramy opłatę w wysokości 50,00 zł. 

§ 17 

Skargi i wnioski należy składać do Dyrekcji Ośrodka. 

§ 18 

Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania poleceń 

kierownictwa, obsługi oraz niniejszego regulaminu. Każda osoba zakłócająca spokój na 

terenie Ośrodka zostanie poproszona o opuszczenie go, bez zwrotu kosztów pobytu, w  



przypadku stawiania oporu, zostanie przekazana policji niezależnie od skierowania sprawy na 

drogę postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

Dyrektor Ośrodka 

Grażyna Iber- Wojtanek 


