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1.

!;n./ law PPS Młodzieżowym ośrodkuEdukacyjno -Wypoczynkowym
,,Zatoka Uklei' w Gawrych Rudzie
Doba hotelowa rozpoczynasię o godzinie 14.00 akonczy o godz.10

00.

2.

KaŻdy z gości po przybyciu do ośrodka ma obowiązek dokonaÓ wszelkich
formalno śc i zw iązany ch z zamęldo wani em :
- okazać dokument tozsamośoi,
_ grupy zobowiązane są do przedłożenia listy uczestników,
- grupy kolonijne zobowiązane są do posiadania aktualnych kart uczestników,
- przy przyjęciu grup do ośrodka kierownik grupy wraz z pracownikiem ośrodka
sprawdza stan techniczny pokoi i sporządzarykaz usterek,
- po zakoiczeniuturnusu pokoje są odbierane od kierownika grupy w celu ustalenia
zniszczen,
- uczestnik odpowiada za szkody, które powstały z jego winy, przy grupach
zor ganizowanych o dp o wi e dzi alno ść p o no si or ganizator

3.

W ośrodku i najego terenie obowiązuje zakazprzebywaniazwierząt. Zakaznie dotyczy
''psów opiekunów'' osób niepełnosprawnych.

4.

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6 00.
- za przestrzegarie ciszy nocnej odpowiada kierownik grupy wraz z
wychowawcami
Po godzinie 22.00 na terenie ośrodka mogą przebywać,tylko osoby
zameldowane.

5" osoby korzystające

z pobytu zgłaszĄąusterki do konserwatora ośrodka.

6. Kąpielisko strzeŻoneczynnejestw
Zabr ania

si

godzinach 10.00 - 18.00

ę wpro wa dzania zwieruąt na kąp i e i sko
1

7.

WypoŻyczalnia sprzętu pływającego znajduje się przy kąpielisku.
- wypożyczanie sprzętu tylko po okazaniu dokumęntu tożsamoŚci.
- dzieci mogą korzystaó ze sprzętu jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
- grupy zorgantzowane - pod nadzorem opiekuna
- wypożyczanie sprzętu wodnego i rowerów jest odpłatne wg. cennika
- grupy korzystają z rowerów i sprzętu wodnego zgodnie z zawartą
umową
- obowiązek uzywania kapoka.

8.

Grupy zotganizowane mogą korzystać z innego sprzętu ( rowery, sprzęt
itp.) tylko pod nadzorem opiekuna.

RTV,

9. osoby

przebywające w oŚrodku korzystają z opieki medycznej oddziału ratunkowego
mieszczącego się w Suwałkach.
- dzieci Z grxp zorganizowanych są dowozone do oddziału ratunkowego bezpłatnie
wrazze swoim opiekunem
- dzięci mają obowiązek posiadania ze sobą dokumentu potwierdzającego posiadanie
aktualne go ub ezpie czenia.
10.

Dzieci imłodzieŻ mogą korzystaó ze świetlicy ośrodka, jedynie

opiekuna

pod

nadzorem

- imprezy typu :ognisko, dyskoteka itp. mogą byó organizowanetylko w
porozumieniu z dyrektorem oŚrodka
11. Posiłki są wydawane przez stołówkę ośrodkaw godzinach: 8.00 do 19.00.
- korzystający ze stołówki odbierają posiłki samodzielnie ze stanowiska
wydawania.
- osoby indywidualne korzystają z posiłków za okazaniem bonu Żywieniowego,
- - zabrania się wynoszenia jedzeniaze stołówki.
o całodziennej wycieczce i konieczności przygotowania prowiantu należy informować
Dyrekcję 2 dniptzed terminem.

Iz.w
zaj

trakcie trwania turnusu grupy samodzielnie utrzymują czystośó w
mowanych pomie sz czeniach.
- środkiczystościbędą dostępne u pracownika ośrodka

13.
I

Po zakonczeniu turnusu należy klucze przekazac do recepcji ośrodka

4. P rzebywaj ąay na terenie ośrodkazob owiązani

są zachowa c czy stośÓ.

W sytuacjach zagtoŻeniapozarowego lub innego naleŻy natychmiast powiadomić
pracownika ośrodka
15.

16. Zabrania się przenoszenia wyposazenia znajdującego się w danym pomieszczeniu
do
innego pomieszczenia oŚrodka

77. Zabrania się wynoszenia koców z pokoi

.

18.

Na terenie ośrodka obowiązuje bezwzględny zakaz spoży.wania alkoholu.

19.

osoby nie stosujące się do regulaminu będą musiały opuścićośrodek bez zwrotu
kosztów.
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