Regulamin Szkolnego 0środka Wypoczynkowego
w Ostrowitem k/Czerska
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych
i Elektronicznych w Toruniu
1. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy świadczy usługi krótkotrwałego
zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w
obiektach hotelowych.
2. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy jest placówką sezonową działającą w
okresie od lipca do sierpnia (w miesiącu czerwcu i wrześniu tylko dla
zorganizowanych grup wycieczkowych).
3. Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy w Ostrowitem k/Czerska
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w
Toruniu przeznaczony jest dla pracowników, ich rodzin oraz emerytów
i rencistów ZSMEiE.
4. 0soby nie będące pracownikami szkoły mogą korzystać z noclegów
w Ośrodku wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc
noclegowych.
5. Doba w Ośrodku rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15.00,
kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.
6. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument
tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i przedstawić go
administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z
pobytem w Ośrodku.
7. W skład Ośrodka wchodzą następujące obiekty:
 pawilon duży - murowany czterosegmentowy,
 pawilon mały - murowany dwusegmentowy,
 budynek murowany z pokojami dwu, trzy i czteroosobowymi oraz
świet1icą,
 budynek murowany - magazyn do dyspozycji wypoczywających
na ogródku,
 budynek murowany - magazyn opiekuna ogródka.
8. 0dpłatność za usługi z tytułu użytkowania obiektów Ośrodka jest
corocznie określana Zarządzeniem Dyrektora ZSMEiE w Toruniu.
9. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego
domku lub pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez
przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o
wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności
personelu Ośrodka.
10. 0ddanie domku lub pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na
zasadach takich jak podczas wydawania domku lub pokoju do
użytkowania określonych w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
11. W przypadku o ile osoby wynajmujące obiekt dokonały jego
dewastacji, zniszczenia bądź uszkodzenia elementów jego wyposażenia,
są one zobowiązane do naprawienia szkód lub wpłacenia na konto szkoły
ZSMEiE zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kwoty pieniężnej
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w wysokości rekompensującej poczynione szkody.
12. 0środek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub
pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego na1eży
zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi
w momencie opuszczania domku lub pokoju.
13. Na terenie 0środka należy zachować ciszę nocną w godzinach od
22.00 do 7.00 rano.
14. 0soby zakłócające spokój, nie przestrzegające Regulaminu lub
korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z
Regulaminem w Ośrodku, mogą być z niego usunięte, bez prawa
jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich
odszkodowań.
15. W obiekcie zabronione jest:
 zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki
bez zgody kierownictwa Ośrodka lub w trakcie ciszy nocnej,
 takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które
rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
16. 0środek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
 będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
 które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za
wulgarny.
17. 0soby nie będące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie
Ośrodka wyłącznie do godziny 22.00.
18. Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po
zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz
ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez
administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją. Właściciel
psa zobowiązany jest do posiadania aktualnej książeczki szczepienia
psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na
spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy
utrzymywać wyłącznie na smyczy z kagańcem. Właściciele zwierząt
ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz
materialną.
19. Parkowanie pojazdów możliwe jest wyłącznie na miejscach
parkingowych wyznaczonych do tego celu. Parking Ośrodka jest
bezpłatny, wyłącznie dla klientów Ośrodka. Do jednego domku lub
pokoju przypisane jest jedno miejsce parkingowe.
20. 0środek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn
od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu czy wody itp.
21. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń
elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscem
wyznaczonym oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów,
petard. W przypadku niezastosowania się do powyższego zakazu mają
zastosowanie przepisy pkt.14.
22. Wszelkie odpady z domków na1eży umieszczać jedynie w
kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie
Ośrodka.
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23. W domkach i pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu.
24. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez
zamieszczenie :
 na stronach internetowych: www.bory-osrodek.turystyka.pl
oraz www.osrodek.zsmeie.torun.pl
 w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy
czynnościach rezerwacyjnych.
25. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez Dyrektora
Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w
Toruniu i obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2013 r.
26. Goście korzystający z usług 0środka zobowiązuje się przestrzegać
postanowień niniejszego Regulaminu.
27. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Ośrodka osoby
korzystające
z
noclegów
przekazują
pracownikowi
odpowiedzialnemu za Ośrodek lub Dyrektorowi ZSMEiE w
Toruniu, który sprawuje nadzór nad właściwą organizacją
wypoczynku.
Toruń, dnia 12 kwietnia 2013r.
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