TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
ZARZĄD DZIELNICOWY POZNAŃ-JEŻYCE
60-613 Poznań, ul. Mi chała Drzymały 3,
NIP: 7811881647, Regon: 302275513, KRS: 0 000430687

REGULAMIN
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W POZNANIU
(Nazwa skrócona: Szkolne Schronisko Młodzieżowe TPD)

§1
Organem prowadzącym Szkolne Schronisko Młodzieżowe TPD jest
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dzielnicowy Poznań – Jeżyce.
§2
Usługi schroniska przeznaczone są dla
uczniów, dzieci i młodzieży, studentów, nauczycieli, pozostałe osoby
mogą korzystać z noclegów w ramach wolnych miejsc przestrzegając zasad regulaminu.
§3
Adres placówki:
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego TPD
Michała Drzymały 3, 60 –613 Poznań
§4
Szkolne Schronisko Młodzieżowe TPD jest obiektem czynnym cały rok.
§5
Schronisko otwarte jest codziennie w godz. od 17.00 do 22.00 oraz od 06.00 do 10.00,
między godz. 22.00 a 06.00 obowiązuje cisza nocna, w tych godzinach na terenie
obiektu mogę przebywać tylko zameldowane osoby. W godz. 10.00 a 17.00 schronisko jest
zamknięte i w tych godzinach obiekt trzeba opuścić nawet przy dłuższym pobycie
(bagaż oczywiście zostaje wtedy w pokoju jeśli jest taka potrzeba)
§6
Na terenie schroniska obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, używania narkotyków,
uprawiania gier hazardowych oraz palenia papierosów.
§7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe TPD jest niepubliczną placówką oświatową.
§8
Ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego TPD można korzystać nie dłużej niż 3 kolejne noce,
chyba że są wolne miejsca i dyrektor lub inna osoba pracująca w schronisku
wyrazi zgodę na dalszy pobyt.
§9
Nie wolno wprowadzać zwierząt do schroniska.
§ 10
Nie wolno używać grzałek elektrycznych w pokojach oraz ognia na terenie obiektu.
§ 11
Wszystkie zniszczenia podczas pobytu w schronisku należy zgłaszać w recepcji,
dyrektor ustala kwotę odszkodowania.

§ 12
Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione
w pokojach podczas pobytu.
§ 13
Podczas każdorazowego wyjścia ze schroniska,
klucz do pokoju należy zostawić w recepcji.
§ 14
Między godz. 22.00 a 06.00 pracownik recepcji ma prawo odmówić otwarcia
schroniska ze względu na wymogi bezpieczeństwa oraz formalny status działalności schroniska.
§ 15
Osoby niepełnoletnie mogą
korzystać z usług schroniska pod opieką osoby dorosłej.
§ 16
Schronisko nie przyjmuje osób korzystających ze swojej bielizny pościelowej lub śpiworów.
Należy korzystać z pościeli schroniska, która jest wliczona w nocleg.
§ 17
W razie naruszenia Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego TPD,
dyrektor ma prawo usunąć osobę ze schroniska bez zwracania
kosztów i zawiadomić o tym organizatora wyjazdu.
§ 18
Za grupy szkolne odpowiadają nauczyciele przyjeżdżający z nimi
do schroniska, mają oni obowiązek pilnować porządku tak aby nie zakłócać
pobytu innym osobą.
§ 19
W dniu wyjazdu bielizna pościelowa przynoszona jest do wyznaczonego miejsca.
§ 20
W dniu wyjazdu czystość pokoi sprawdza opiekun wraz z pracownikiem recepcji
§ 21
W sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku jak: zapewnienie porządku,
ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się
do wskazań dyrektora schroniska, pracowników oraz statutu.
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