
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

R	E	G	U	L	A	M	I	N	
Szkolnego	Schroniska	Młodzieżowego	im.	„Bolka	i	Lolka”	w	Bielsku	-	Białej	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1. Prawo	 do	 korzystania	 ze	 schroniska	 przysługuje	 młodzieży	 szkolnej	 i	 studenckiej,	

nauczycielom	 i	 nauczycielom	 akademickim	 oraz	 pracownikom	 oświaty	 wychowawcom,	

innym	 pracownikom	 oświaty,	 członkom	 Polskiego	 Towarzystwa	 Schronisk	 Młodzieżowych	

oraz	 członkom	 Międzynarodowej	 Federacji	 Schronisk	 Młodzieżowych	 posiadających	

legitymację	ze	znaczkiem			„IYHF”	.		

2. Z	noclegów	w	schronisku,	w	miarę	wolnych	miejsc,	mogą	korzystać	również	inne	osoby	pod	

warunkiem	przestrzegania	regulaminu.	

3. Schronisko	 prowadzi	 rezerwację	 miejsc	 noclegowych,	 z	 wyjątkiem	 akcji	 letnich	 obozów	

wędrownych	 po	 trasach	 typowych,	 organizowanej	 wspólnie	 z	 Oddziałem	 Beskidzkim	

Polskiego	Towarzystwa	Schronisk	Młodzieżowych	w	Bielsku	-	Białej.	

4. Opiekun	 grupy	 zamawiający	 noclegi	 zobowiązany	 jest	 w	 terminie	 określonym	 przez	

schronisko	 przesłać	 przekazem	 pocztowym	 na	 adres	 placówki	 zadatek	 w	 wysokości	 20	 %	

planowanych	kosztów	noclegu.	

5. Turystów	 indywidualnych	 przyjmujemy	 na	 nocleg	 w	 miarę	 wolnych	 miejsc	 –	 kwaterując	

oddzielnie	 kobiety	 i	 mężczyzn.	 W	 przypadku	 większej	 liczby	 korzystających	 ze	 schroniska	

obowiązuje	w	salach	sypialnych	koedukacja.	

						W	pokojach	2-osobowych	można	dokwaterować	w	miarę	potrzeb.		

						Na	wyraźne	życzenie	turysty,	aby	zająć	cały	pokój	2-osobowy,	należy	uiścić	opłatę	za																																	

oba	miejsca..		

6. Osoby	 płci	 męskiej	 i	 żeńskiej	 w	 grupach	 zorganizowanych	 kwateruje	 się	 w	 zasadzie	 w	

oddzielnych	 pomieszczeniach,	 przy	 czym	 kierownik	 grupy	 i	 opiekunowie	 zobowiązani	 są	

nocować	razem	z	podopiecznymi.		

						W	przeciwnym	przypadku	grupa	nie	może	być	przyjęta	do	schroniska.		

7. Przyjmowanie	 grup	 zorganizowanych	 i	 turystów	 indywidualnych	 w	 schronisku	 trwa	 całą	

dobę.		

8. W	sytuacji	pełnienia	dyżurów	całodobowo	mogą	być	przyjmowani	turyści	na	pobyt	dzienny	

za	 odpłatnością	 ustaloną	 w	 cenniku	 opłat	 za	 korzystanie	 z	 usług	 schroniska.	 Również	 za	

przechowywanie	 bagażu	 lub	 sprzętu	 turystycznego	 pobierana	 jest	 opłata	 zgodnie																					

z	obowiązującym	cennikiem.	Dotyczy	to	osób	korzystających	z	placówki	przed	rozpoczęciem	

lub	po	zakończeniu	doby	noclegowej.		



9. Doba	w	schronisku	trwa	od	godz.	17:00	do	godz.	10:00	dnia	następnego.	W	godz.	od	10:00	

do	 17:00	 z	 sal	 sypialnych	 korzystać	 nie	 wolno.	 Odstępstwa	 od	 tej	 zasady	 dopuszczalne	 są	

tylko	podczas	złej	pogody	lub	w	przypadku	zdarzeń	losowych	(np.	choroba	członka	grupy)	–	

w	sytuacji,	kiedy	zajęte	są	pomieszczenia	świetlic		i	jadalni.	

10. W	godz.	od	22:00	do	6:00	rano	dnia	następnego	obowiązuje	w	schronisku	cisza	nocna.		

11. Niepełnoletni	 do	 lat	 16	 bez	 opieki	 osoby	 dorosłej	 nie	 mogą	 być	 zameldowani																											

w	schronisku.	

12. Przy	 korzystaniu	 z	 noclegu	 obowiązuje	 posiadanie	 bielizny	 pościelowej.	 Koszt	 kompletu	

bielizny	 ustala	 dyrektor	 placówki	 i	 jest	 on	 podany	 w	 obowiązującym	 cenniku	 usług	

świadczonych	przez	schronisko.	

13. Przygotowanie	posiłków	odbywa	się	wyłącznie	w	kuchni	samoobsługowej,	a	ich	spożywanie	

w	jadalni.	W	pomieszczeniach	tych	obowiązuje	samoobsługa.		

14. Używanie	grzałek	i	otwartego	ognia,	a	także	przemieszczanie	sprzętów	i	mebli										w	salach	

sypialnych	jest	zabronione.		

15. Życzenie	 przedłużenia	 pobytu	 prosimy	 zgłaszać	 w	 recepcji	 najpóźniej	 w	 dniu	 wyjazdu	 do	

godz.	10:00	–	jeżeli	będzie	taka	możliwość	–	postaramy	się	je	spełnić.		

16. W	 schronisku	 obowiązuje	 schludny	 ubiór	 i	 kulturalne	 zachowanie.	 Picie	 alkoholu,	 palenie	

tytoniu,	zażywanie	używek	i	uprawianie	gier	hazardowych	jest	kategorycznie	zabronione.		

17. Pracownik	 schroniska	w	uzasadnionych	przypadkach,	np.	 zgłoszenie	 się	osoby	będącej	 pod	

wpływem	alkoholu	 lub	narkotyków,	bądź	zachowującej	 się	w	sposób	niezgodny	z	 zasadami	

współżycia	 społecznego	 –	 ma	 prawo	 odmówić	 przyjęcia	 turysty	 na	 nocleg,	 jak	 również	

usunąć	go	z	placówki	(jeżeli	osoba	taka	została	wcześniej	zakwaterowana).	

18. Przybywających	 do	 schroniska	 turystów	 i	 gości,	 przed	 zakwaterowaniem,	 obowiązują	

przepisy	 meldunkowe.	 Zameldowania	 dokonuje	 się	 na	 podstawie	 jednego	 z	 ważnych	

dokumentów	 tożsamości	 –	 dowód	 osobisty,	 paszport,	 prawo	 jazdy,	 legitymacja	 szkolna,	

legitymacja	studencka,	legitymacja	PTSM.		

19. Należność	 za	 pobyt	 pobierana	 jest	 z	 góry,	 zgodnie	 z	 obowiązującym	 cennikiem,	 za	 	 nocleg	

wystawiany	jest	rachunek	lub	faktura,	jako	druk	ścisłego	zarachowania.	Zwrotu	należności	za	

noclegi	nie	dokonuje	się.		

20. Osoby	 odwiedzające	 nocujących	 w	 schronisku	 proszone	 są	 o	 uprzednie	 zgłoszenie	 swojej	

obecności	w	recepcji	i	pozostawienie		dokumentu	tożsamości.		



					Przyjmowanie	wizyt	z	zewnątrz	odbywa	się	wyłącznie	w	świetlicy	lub	jadalni	i	może							trwać	

do	godz.	22:00.		

21. Do	schroniska	nie	wolno	wprowadzać	zwierząt.		

22. Przed	wyjściem	z	budynku	schroniska	klucz	od	pokoju	należy	zostawić	w	recepcji.		

23. Za	 wszelkie	 zaistniałe	 uszkodzenia	 przedmiotów	 i	 sprzętów	 stanowiących	 własność	

schroniska	 odpowiada	 kierownik	 grupy	 wycieczkowej	 lub	 turysta	 indywidualny.	 Dyrektor	

schroniska	 określa	 wysokość	 odszkodowania	 za	 dokonane	 straty	 i	 wyznacza	 sposób	

rekompensaty.	

24. Schronisko	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 wszelkie	 urządzenia	 elektryczne																															

i	elektroniczne	podłączane	do	gniazdek	w	pokojach	i	pomieszczeniach	towarzyszących.		

25. Osoby	 korzystające	 ze	 schroniska	mogą	wszelkie	 pozytywne	 i	 negatywne	 uwagi	wpisać	 do	

„Księgi	życzeń	i	zażaleń”	jak	również	Kroniki,	która	znajduje	się			 	w	recepcji,	a	w	przypadku	

spornych	 spraw	 –	 skierować	 je	 do	 organu	 sprawującego	 bezpośredni	 nadzór	 nad	

schroniskiem,	tj.	do	Kuratorium	Oświaty	Delegatura													w	Bielsku	-	Białej.	

26. W	razie	przekroczenia	regulaminu	Schroniska	lub	nieprawidłowego	zachowania	się,	dyrektor	

placówki	jest	uprawiony	do	usunięcia	winnego	ze	schroniska,	a	ponadto	do	zawiadomienia	o	

tym	fakcie	właściwej	jednostki	(szkoły,	uczelni,	organizatora	wyjazdu,	organu	nadzorującego,	

itp.).		

					We	 wszystkich	 sprawach	 nieujętych	 w	 regulaminie,	 a	 dotyczących	 toku	 życia																															

w	schronisku,	jak	zapewnienie	porządku,	ochrony	mienia	i	życia	nocujących,	przestrzegania	zasad	

współżycia	społecznego,	 itd.	–	korzystający	są	zobowiązani	stosować	się	do	wskazań	dyrektora	i	

pracowników	Schroniska.		

27. Niniejszy	 regulamin	 określa	 szczegółowe	 zasady	 organizacji	 i	 sposób	 korzystania	 ze	

schroniska.	Jest	załącznikiem	do	„Statutu		Szkolnego	Schroniska	Młodzieżowego							w	Bielsku	

–	Białej”.		

	

	

	

Bielsko	-	Biała,	dnia	08.02.2016	roku	

	


