Regulamin Schroniska Młodzieżowego
w Zespole Placówek Młodzieżowych „Bursa”
w Grudziądzu
§1
1. Schronisko jest całoroczne, posiada miejsca 152 noclegowe.
2. Przyjmowanie osób w Schronisku trwa od godziny 1700 do godziny
W uzasadnionych przypadkach osoba/grupa może być przyjęta w innym czasie.
3. Doba w Schronisku trwa od godziny 1700 do godziny 1000 dnia następnego.

2200.

§2
1. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje młodzieży szkolnej, studentom,
nauczycielom, nauczycielom akademickim, członkom PTSM, turystom zagranicznym
należącym do MFSM.
2. Turyści indywidualni i w grupach poniżej 5 osób są przyjmowani na nocleg w schronisku
o ile są wolne miejsca, z tym, że pierwszeństwo ma młodzież szkolna i studencka,
a dopiero po nich inne osoby.
3. Grupy zorganizowane dokonują rezerwacji na drukach obowiązujących w Schronisku
i dostępnych na stronie ZPM Bursa:
a. grupy powyżej 150 osób - przynajmniej 3 miesiące przed przybyciem do Schroniska
b. pozostałe grupy - przynajmniej na miesiąc przed przybyciem do Schroniska
4. Zamówienia grup zorganizowanych realizowane są według kolejności zgłoszeń, z tym że
pierwszeństwo mają grupy zorganizowane uczniów i studentów.
5. Przybywający do Schroniska wypisują druki meldunku Schroniska (dotyczy klientów
indywidualnych oraz grup do 10 osób włącznie) okazując recepcjoniście legitymację
szkolną/dowód osobisty w celu weryfikacji (przy czym recepcjonista ma obowiązek
sprawdzenia danych karty z dowodem tożsamości w obecności klienta) oraz regulują
należne opłaty, według cennika wywieszonego w recepcji w widocznym miejscu.
6. W przypadku grup zorganizowanych oraz dużych wynajmów prywatnych (powyżej 10
osób) osoba odpowiedzialna za grupę, wypełnia obowiązującą w Schronisku
dokumentację (w tym załącznik zawierający listę uczestników weryfikowaną przez
recepcjonistę
podczas
kwaterowania),
dokonuje
formalności
finansowych
oraz zobowiązany jest do zapoznania grupy z regulaminem Schroniska.
7. Ze Schroniska korzystać można trzy kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i
kierownik /dyrektor wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.
8. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach,
przydzielonych przez kierownika lub pracownika recepcji.
9. Na terenie Schroniska nie jest zapewniona opieka wychowawcza.
10.Miejsca noclegowe udostępniane są osobom pełnoletnim, a nieletnim wyłącznie pod
opieką osoby dorosłej – rodzica, opiekuna prawnego lub nauczyciela w przypadku
wycieczek szkolnych.
11.Kierownik grupy zorganizowanej i opiekunowie zobowiązani są nocować w Schronisku
razem z podopiecznymi. W przypadku, gdy kierownik/opiekunowie nie chcą spełnić tego
warunku, grupa nie będzie przyjęta.
12.Kierownik grupy zorganizowanej jest odpowiedzialny za właściwe zachowanie
opiekunów grupy i podopiecznych, dbanie o przestrzeganie przez nich regulaminu
Schroniska, przepisów BHP i ppoż.
13.W przypadku zdarzeń wymagających interwencji związanych z pobytem grupy, a także
działań podopiecznych przeciwko osobom lub mieniu, kierownik grupy zorganizowanej
ponosi wszelką odpowiedzialność moralną i materialną.

14. Osoby, które korzystają z noclegu nie mogą zrezygnować z bielizny pościelowej
Schroniska.
15. Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w Schronisku cisza nocna.
16. Korzystający ze Schroniska, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie rano
wychodzą ze Schroniska, powinni zachować się tak, by nie zakłócać wypoczynku
pozostałym osobom. Wyjścia i wejścia do Schroniska w trakcie ciszy nocnej są możliwe
tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą kierownika i recepcjonisty.
17.Korzystający ze Schroniska przed opuszczeniem Schroniska powinni zasłać łóżka i
sprzątnąć pomieszczenia, z których korzystali.
18.Używanie grzałek elektrycznych, kuchenek, otwartego ognia, a także przemieszczanie
wyposażenia jest zabronione.
19.Przygotowywanie posiłków może się odbyć tylko w kuchni samoobsługowej/jadalni
Schroniska. Po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię i
jadalnię sprzątnąć.
20. Za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Schroniska
odpowiada kierownik grupy zorganizowanej / indywidualny turysta.
21. Wszystkie zniszczenia/uszkodzenia należy zgłaszać kierownikowi, który określi
wysokość odszkodowania i wskaże możliwości rozliczenia się przez sprawcę
zniszczenia/uszkodzenia.
22. W przypadku zniszczenia/uszkodzenia przez uczestnika grupy zorganizowanej sprawy
związane z rozwiązaniem kwestii w §2 pkt. 22 zajmuje się kierownik grupy
zorganizowanej/opiekun grupy .
23.Do Schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.
24.W Schronisku obowiązuje schludny ubiór i kulturalne zachowanie się.
25.Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków , uprawianie gier hazardowych jest
zabronione i złamanie tego zakazu oznacza natychmiastowe opuszczenie terenu
placówki.
26. W razie przekroczenia regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się,
kierownik /dyrektor a w czasie ich nieobecności recepcjonista uprawiony jest do
usunięcia winnego ze Schroniska, a ponadto zawiadamia o tym właściwą jednostkę
(szkołę, uczelnię, zakład pracy) oraz służby mundurowe w przypadku agresywnego
zachowania.
27.Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać
ze Schroniska.
28.Korzystający ze Schroniska zobowiązani są do zapewnienia porządku, przestrzegania
zasad współżycia społecznego, kultury obcowania i stosowania się do wskazań
kierownika/ dyrektora ZPM.
29.Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi składać
pisemnie do dyrektora /kierownika Schroniska.
§3
1. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat określa
organ prowadzący.
2. Schronisko nie posiada depozytu.
§4
1. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających ze Schroniska. Brak przestrzegania
bądź akceptacji regulaminu oznacza rezygnację z noclegu w Schronisku.
2. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w
Schronisku, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
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