
REGULAMIN SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
„DWOREK”

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Dworek” jest placówką oświatowo-wychowawczą
podległą Starostwu Powiatowemu w Trzebnicy.

2. Prawo  do  korzystania  ze schroniska  przysługuje  młodzieży  szkolnej  i studenckiej,
nauczycielom  i wychowawcom  oraz  członkom  Polskiego  Towarzystwa  Schronisk
Młodzieżowych,  jak  również  obcokrajowcom  należącym  do  macierzystych
stowarzyszeń Schronisk Młodzieżowych.

3. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
placówek  oświatowo  -  wychowawczych  przebywają  w schronisku  pod  opieką
nauczycieli  i wychowawców  ze swoich  szkół  i placówek  macierzystych,  zgodnie
z obowiązującym  prawem  oświatowym.  Z noclegu  w schronisku,  w przypadku
wolnych miejsc, mogą korzystać również inne osoby pod warunkiem przestrzegania
obowiązującego regulaminu.

4. Grupy  zorganizowane  (złożone  z co  najmniej  5  osób)  dokonują  rezerwacji  miejsc
noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie faxem lub e-mailem. W zamówieniu
podają:  nazwę i adres  szkoły (uczelni)  lub organizacji,  imię  i nazwisko kierownika
grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień
i godzinę  przybycia.  Po  uzyskaniu  potwierdzenia  przyjęcia  zamówienia  z ustaloną
wysokością przedpłaty - zadatku ( do 30% kosztów noclegu ) i terminem, organizator
lub  kierownik  grupy przesyła  zadatek  (  w ciągu  7  dni)  przekazem pocztowym na
wskazany adres schroniska lub na konto bankowe.

5. Zwrot  przedpłaty  może  nastąpić  w przypadku  nie  skorzystania  ze schroniska  tylko
w uzasadnionych przypadkach z wyjątkowo ważnych i dokumentowanych  przyczyn,
zaakceptowanych przez dyrektora schroniska,  po potrąceniu poniesionych już przez
schronisko  kosztów.  W razie  sporu  sprawę  zwrotu  przedpłaty  rozstrzyga  dyrektor
schroniska.  W przypadku  nienadesłania  przedpłaty  w ustalonym  terminie,  dyrektor
schroniska  może  zamówienie  anulować.  Zamówienia  wycieczek  są  kwalifikowane
według  kolejności  zgłoszeń,  z uwzględnieniem  pierwszeństwa  dla  grup  młodzieży
szkolnej i studenckiej.

6. Turyści indywidualni mogą dokonywać rezerwacji telefonicznie lub są przyjmowani 
na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem 
pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej i studenckiej.

7. Osoby niepełnoletnie przyjmowane są do schroniska tylko pod opieką osób dorosłych.

8. Grupy  wycieczkowe  oraz  turyści  indywidualni  w szczególnych  przypadkach  oraz
w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą także na
pobyt dzienny.

9. Przybywający do schroniska( powinno to nastąpić w godzinach od 1700 do 2100) 

wpisywani są do książki rejestracyjnej schroniska, następnie regulują należne opłaty, 
według cennika umieszczonego w schronisku na widocznym miejscu. 



10. Osoby przebywające w schronisku mają obowiązek przestrzegania Regulaminu 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie.

11. Doba w schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 dnia następnego. Turyści pozostający 
w schronisku w pozostałych godzinach wnoszą opłatę za pobyt dzienny.

12. Osoby indywidualne ze schroniska mogą korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce,
chyba, że są wolne miejsca i dyrektor schroniska wyrazi zgodę na dłuższy pobyt.

13. Osoby  płci  męskiej  i  żeńskiej  kwateruje  się  w  oddzielnych  pomieszczeniach,
przydzielonych przez dyrektora schroniska.

14. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogę w okresie kwarantanny korzystać ze
schroniska.

15. Kierownik  zespołu  wycieczkowego  i  opiekunowie  obowiązani  są  nocować  w
schronisku  razem  z  uczestnikami.  W  przeciwnym  wypadku  zespół  nie  może  być
przyjęty do schroniska. Kierownik zespołu wycieczkowego oraz turyści indywidualni
w obecności pracownika schroniska sprawdzają stan techniczny przekazanych do ich
dyspozycji pomieszczeń i urządzeń.

16. Korzystający  z  noclegu  w  schronisku  o  ile  rezygnują  z  miejscowej  bielizny
pościelowej, muszą być zaopatrzeni we własną bieliznę pościelową.

17. Nocujący  powinni  przygotować  łóżka  do  snu  przed  godziną  2100  tak,  aby  można
sprawdzić  czy  wszyscy  mają  bieliznę  pościelową  lub  śpiwory.  Bez  bielizny
pościelowej nie można korzystać z noclegu. 

18. Od  godziny  2200  do  600  obowiązuje  w  schronisku  cisza  nocna.  Turyści,  którzy
przychodzą późno lub wcześnie rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać
wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenie od ustalonych godzin ciszy są możliwe
tylko w wyjątkowych przypadkach za zgodą dyrektora schroniska.

19. Korzystający ze schroniska zobowiązani są do opuszczenia pokoi o godz. 10.00 rano
w dniu wyjazdu, należy również ściągnąć pościel i sprzątnąć pomieszczenia sypialne
schroniska.  Następnie  w obecności  pracownika  schroniska  -  kierownik  zespołu
wycieczkowego oraz turyści  indywidualni  sprawdzają stan techniczny pomieszczeń,
z których korzystała wycieczka lub turyści indywidualni.

20. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku należy zostawiać je każdorazowo w
recepcji.

21. W godzinach od 1000 do 1700 z sypialń korzystać nie należy.

22. Przygotowanie  posiłków może  się  odbywać  jedynie  w kuchni  samoobsługowej  lub
w miejscu  wyznaczonym przez  dyrektora  schroniska.  Po spożyciu  posiłków należy
pozmywać  naczynia  kuchenne,  a kuchnię  i jadalnię  posprzątać.  Należy  również
pamiętać  o poprawnym  segregowaniu  śmieci  w  obiekcie  są  do  tego  przeznaczone
odpowiednie pojemniki.

23. Należy przestrzegać zasad higieny przy korzystaniu z produktów żywnościowych.

24. W sypialniach nie należy spożywać posiłków.

25. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska
należy zgłaszać dyrektorowi schroniska, który określa wysokość odszkodowania.



26. W  schronisku  należy  utrzymywać  porządek  w  pomieszczeniach,  dbać  o  sprzęt  
i urządzenia. Przemieszczanie sprzętów ( łóżek i szaf ubraniowych) w sypialniach jest
zabronione.

27. W schronisku obowiązuje schludny ubiór, spokojne i uprzejme zachowanie. 

28. Palenie  tytoniu,  spożywanie  napojów  alkoholowych,  używanie  narkotyków  oraz
uprawianie gier hazardowych w schronisku jest zakazane.

29. Zwierząt do budynku schroniska wprowadzać nie wolno.

30. Obowiązuje  przestrzeganie  przepisów  p/pożarowych,  zabronione  jest  używanie
grzałek elektrycznych i otwartego ognia.

31. W schronisku obowiązują zasady współżycia społecznego, dbałość o bezpieczeństwo i
zdrowie własne oraz współmieszkańców.

32. Młodzież przebywająca w schronisku ma prawo:

- korzystać ze wszystkich udostępnionych pomieszczeń schroniska

- korzystać z terenu wokół schroniska

- wypożyczać sprzęt sportowy( piłki, siatka, sanki itp.)

- organizować dyskoteki, spotkania przy kominku oraz ogniska.

33. Młodzież ma możliwość wypożyczenia z biblioteczki schroniska przewodników, map  
i informatorów oraz wydawnictw krajoznawczo turystycznych.

34. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze    
oddane do depozytu schroniska.

35. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać 
do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do 
Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

36. W razie przekroczenia regulaminu schroniska, dyrektor schroniska jest uprawniony do 
zatrzymania winnemu legitymacji (uczniowskiej, studenckiej, członkowskiej) 
i usunięcia go ze schroniska z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, 
organu prowadzącego, uczelni, organizacji, rodziców lub prawnych opiekunów. 
W przypadku usunięcia turystów ze schroniska za przekroczenie regulaminu zwrot 
kosztów za niewykorzystane noclegi nie przysługuje.

37. Kierownik zespołu wycieczkowego oraz turyści indywidualni wpłacając zaliczkę na 
noclegi potwierdzają tym samym, że zapoznali się z Regulaminem Schroniska 
Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie oraz grożącymi im konsekwencjami 
z powodu łamania i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. Zespoły wycieczkowe, 
oraz turyści indywidualni, którzy dokonali rezerwacji w inny sposób niż określa to 
regulamin, po przybyciu do schroniska podpisują oświadczenie o zapoznaniu się 
z Regulaminem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Dworek” w Kuraszkowie 
oraz o grożących im konsekwencjach z powodu łamania i nieprzestrzegania 
niniejszego regulaminu.

38. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie dotyczących toku życia w     
schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa, przestrzegania zasad kultury itp. korzystający ze schroniska są   
zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora schroniska. 


