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Załącznik nr 1 do Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie  

 

Regulamin Schroniska Młodzieżowego podczas pandemii COVID-19 
 

1.  Schronisko jest obiektem całorocznym. Liczba stałych miejsc jest uzależniona od ilości  
 mieszkańców Internatu; liczba miejsc sezonowych wynosi 98. 

2. Doba w schronisku trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00 dnia następnego. 
3. Przyjmowanie osób w schronisku odbywa się od godz. 17.00 do godz. 21.00. W szczególnych przypad-

kach jest możliwość przyjmowania osób w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrek-
torem schroniska. 

4. Dyrektor schroniska pełni funkcję kierownika schroniska (o ile oddzielne stanowisko nie zostało utwo-
rzone) i jest osobą decyzyjną w sprawach organizacyjnych schroniska. 

5. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studenckiej, nauczycie-
lom i wychowawcom oraz członkom Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, jak również 
obcokrajowcom należącym do macierzystych stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.  

6. Z noclegu w schronisku, w razie wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem 
przestrzegania obowiązującego regulaminu. 

7. Osoby przebywające w schronisku zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu schroniska i stoso-
wania się do zaleceń pracowników oraz dyrektora schroniska. 

8. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie grup zobowiązani są nocować w schronisku razem 
z uczestnikami. 

9. Osoby nieletnie nie mogą przebywać w schronisku bez opiekuna.  
10. Na terenie schroniska mogą przebywać osoby zdrowe, nie przejawiające objawów choroby zakaźnej 
11. W przypadku wystąpienia u Gościa schroniska objawów choroby w trakcie pobytu, osoby te nie-

zwłocznie informują pracownika schroniska. Schronisko zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu 
osoby chorej i zwrócenia należności za niewykorzystaną usługę. 

12. Przy okienku recepcyjnym może znajdować się jedna osoba. 
13. Schronisko zapewnia płyny dezynfekujące w częściach wspólnych, systematyczną dezynfekcję i wie-

trzenie pokoi, dezynfekcję drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy itp. 
14. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, częste dezynfekowanie urządzeń, 

mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić 
kontakt z Gośćmi. 

15. Przebywanie w częściach wspólnych przy zachowaniu odpowiednio dużej odległości w stosunku do 
innych Gości oraz Pracowników (min. 1,5 m) 

16. Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa maseczkami ochronnymi 
17. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym 
18. Obowiązek dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu na teren obiektu. 
19. Używanie grzałek elektrycznych i otwartego ognia, a także przemieszczanie sprzętu w sypialniach jest 

zabronione. 
20. Wnoszenie na teren schroniska jakichkolwiek substancji psychoaktywnych lub alkoholu jest zabro-

nione.  
21. Przebywanie w schronisku pod wpływem jakichkolwiek substancji psychoaktywnych lub alkoholu jest 

zabronione. 
22. W schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów. 
23. W razie rażącego naruszenia statutu lub regulaminu schroniska przez grupy zorganizowane korzysta-

jące z noclegu, dyrektor schroniska jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie właściwego or-
ganizatora wypoczynku. 

24. Zaliczka za pobyt w schronisku w czasie trwania pandemii nie jest pobierana. 
25. Faktura za pobyt będzie wystawiana w dniu przyjazdu grupy. 
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26. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z tym że pierwszeństwo mają 
zespoły młodzieży szkolnej i studenckiej. 

27. Turyści indywidualni w grupach poniżej 5 osób mogą być przyjmowani na noclegi bezpośrednio 
w schronisku jeżeli są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka, a na-
stępnie inne osoby. 

28. Przybywając do schroniska goście mają obowiązek wpisując się do książki rejestracyjnej schroniska 
okazać dowód osobisty/legitymację uczniowską oraz uregulować należne opłaty według cennika wy-
wieszonego w schronisku w widocznym miejscu (załącznik do regulaminu). 

29. Ze schroniska można skorzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są wolne miejsca i kie-
rownik schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt. 

30. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, przydzielonych przez kie-
rownika schroniska. 

31. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska. 

32. Korzystający z noclegu w schronisku mają obowiązek skorzystania z bielizny pościelowej schroniska.  
33. Nocujący powinni przygotować łóżka do snu przed godz. 21.00, tak aby można było sprawdzić, czy 

wszyscy mają bieliznę pościelową. Bez bielizny pościelowej nie można korzystać z noclegu. 
34. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła.  
35. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać 

wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko  w 
wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska. 

36. Na terenie Obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane, będące gośćmi schroniska 
37. Korzystający ze schroniska powinni najpóźniej do godz. 8.00 zasłać łóżka i sprzątać pomieszczenia 

schroniska. 
38. W godz. 10.00 do 17.00 z sypialni korzystać nie wolno. Odstępstwa od tej zasady są dopuszczalne tylko 

w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora/kierownika schroniska. 
39. Pomieszczenia wspólne takie jak kuchnie samoobsługowe, jadalnia, pralnia, prasowalnia na terenie 

schroniska są nieczynne. 
40. Wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgła-

szać dyrektorowi/kierownikowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania. 

41. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. 
42. Zwierząt do budynku wprowadzać nie wolno, w szczególnych przypadkach (pies przewodnik, itp.) wy-

magana jest zgoda dyrektora/kierownika schroniska. 
43. Schronisko nie przyjmuje depozytów ani bagaży na przechowanie. 
44. We wszystkich sprawach nie ujętych w statucie i regulaminie, a dotyczących przebywania w schronisku 

jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury ob-
cowania itp. - korzystający ze schroniska zobowiązani są stosować się do wskazań dyrektora schroni-
ska. 

45. Dyrektor schroniska jest obowiązany udostępnić osobie korzystającej ze schroniska - na jej życzenie - 
"Książkę życzeń i zażaleń " znajdującą się w portierni schroniska. 

46. Dyrektor w sprawie wszystkich skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 11:00 do godz.13:00. 
47. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi kierować do właściwego te-

renowego Kuratorium Oświaty lub Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PTSM. 
 


