
Regulamin 

Bazy Noclegowej 

W Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu 

 

1. Część noclegowa znajduje się na poddaszu szkoły i posiada oddzielne wejście. 

2. Prawo do korzystania z Bazy Noclegowej w Szkole Podstawowej w Czarnym Dunajcu przysługuje 

w pierwszej kolejnosci grupom sportowym. Z noclegu, w dalszej kolejności korzystać mogą turyści 

i osoby indywidualne. 

3. Najemnicy indywidualni regulują należne opłaty z góry, według cennika. 

4. Najemca indywidualny korzystający z noclegu w pokoju wieloosobowym – płaci za 1 łóżko. W 

pokoju tym mogą być umieszczeniu także inni indywidualni Najemnicy. 

5. Kierownik grupy zorganizowanej oraz opiekunowie obowiazani sa nocować w pomieszczeniach 

Bazy Noclegowej. 

6. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za grupę i za przestrzeganie przez nią niniejszego 

regulaminu. 

7. Kierownik grupy odbiera i zdaje stan pokoi sypialnych podczas zakwaterowania i wykwaterowania 

pracownikowi Szkoły. 

8. Doba trwa: 

- dla grup zorganizowanych od 14.00 do 9.00 dnia następnego, 

- dla osób indywidualnych od 16.00 do 10.00 dnia następnego. 

9. Od godziny 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Zakłócenie ciszy nocnej będzie powodować 

negatywne konsekwencje dla sportowców, włącznie z usunięciem z obiektu. Odstępstwa od 

ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za zgoda Dyrektora 

Szkoły. 

10.    Żadnych zwierząt do budynku szkolnego wprowadzac nie wolno. 

11.  Wszyscy bez wyjatku Najemcy powierzchni maja obowiązek dbania o mienie i sprzęt a także 

estetyke i higienę zgodnie z wymaganiami i dobry stan pomieszczeń i urządzeń  wewnątrz i na 

zewnątrz. 

12.  Ze względu na przepisy przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, żelazek i 

innych urządzen elektrycznych nie stanowiących wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, 

zasilaczy urzadzeń RTV oraz sprzętu koputerowego. 



13.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy oraz innych rzeczy i 

przedmiotów wartościowych. 

14. Wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Szkoły w Czarnym 

Dunajcu kierownik grupy lub opiekun obowiązany jest zgłaszać Dyrektorowi Szkoły. 

15.  W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora braków lub zniszczeń w pokojach ich rynkowa 

równowartość zostanie potrącona z wpłaconej zaliczki. W przypadku gdy braki lub zniszczenia 

ujawnione w trakcie kontroli przekroczyłyby wysokość wpłaconej kaucji Najemca jest zobowiązany 

do uzupełnienia wymaganej kwoty. W przypadku sporu co do wysokości zaistniałych szkód, 

Najemca wyraża zgodę na skierowanie sprawy przez Wynajmującego na droge sądową. 

16.  Na terenie szkoły, w tym również hali sportowej obowiązuje bezwzgledny zakaz spożywania 

napojów alkoholowych, zakaz palenia tytoniu oraz używania innych środków odurzających. 

17.  Szkoła w Czarnym Dunajcu nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pokoju 

oraz za pojazdy zaparkowane przy budynku.  

18.  We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie Najemcy są zobowiazani 

stosować się do wskazań administratora obiektu. 

19.  Dyrektor Szkoły ma prawo odmówić wynajęcia pomieszczeń osobom (grupom), które wcześniej 

naruszyły warunki nieniejszego regulaminu.  

 

 

 

 


