Regulamin ośrodka
Krajowe Centrum Edukacji i Wypoczynku TPD
Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny ZG TPD w Jastrzębiej Górze
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W ośrodku obowiązuje cisza nocna w godz. 22.00–7.00.
Pobyt w ośrodku trwa od godz. 13.00 do godz. 10.00.
W przypadku uzgodnionego z kierownictwem ośrodka przedłużenia pobytu, naliczane są dodatkowe opłaty.
Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo gości ośrodek nie umożliwia pobytów ze zwierzętami w budynku głównym.
Możliwy jest przyjazd do domku gościnnego z małym zwierzęciem posiadającym aktualną książeczkę szczepień, które
pozostawać będzie pod nieustanną kontrolą właściciela (psy tylko na smyczy) oraz po którym właściciel będzie na
bieżąco sprzątał nieczystości.
Stołówka w ośrodku otwarta jest w godzinach wydawania posiłków. Uprasza się o niewynoszenie z niej jedzenia, naczyń,
sztućców poza teren stołówki oraz spożywanie posiłków wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.
Goście zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem ośrodka i przestrzegania go w trakcie całego pobytu w ośrodku.
Klucze do pokoi wydawane są kierownikom kolonii lub gościom prywatnym. W przypadku zagubienia klucza, nowy klucz
zostanie wydany po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł.
W trakcie wprowadzania się opiekunowie grup oraz inni goście zobowiązani są do sprawdzenia zgodności stanu
i wyposażenia pokoju z opisem dostępnym w pokoju. Wszelkie niezgodności należy zgłosić jak najszybciej kierownictwu
ośrodka. Goście odpowiedzialni są za to, by w momencie zdawania pokoju przy opuszczaniu ośrodka stan pokoju i jego
wyposażenia nie uległy zmianie w stosunku do stanu początkowego. Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za
ewentualne powstałe braki lub zniszczenia.
Ośrodek nie zapewnia wymiany pościeli w trakcie turnusów wypoczynkowych.
Ośrodek nie zapewnia usługi sprzątania pokoi w trakcie turnusów wypoczynkowych oraz pobytów prywatnych. Łazienki w
pokojach są sprzątane raz na 3 dni. Worki na śmieci dostępne są u kierownictwa ośrodka, a goście proszeni
o wyrzucanie ich w wyznaczonym do tego miejscu.
Zameldowani goście ośrodka mogą przyjmować w ośrodku gości z zewnątrz w godzinach 8.00–22.00.
W budynkach ośrodka obowiązuje zakaz palenia, a zarówno w budynkach jak i na terenie przynależącym do ośrodka
surowo zabronione jest spożywanie alkoholu oraz substancji psychoaktywnych.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania osób zachowujących się agresywnie i/lub będących pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
Pieniądze oraz inne rzeczy wartościowe można złożyć w depozycie u kierownictwa ośrodka. Ośrodek nie ponosi
odpowiedzialności za zaginięcie pieniędzy i innych rzeczy wartościowych należących do gości, a niezłożonych do
depozytu.
Goście zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania kierownictwu ośrodka zaistniałych szkód oraz wszelkich innych
nagłych zdarzeń.
Goście mogą korzystać z wolnych miejsc postojowych na terenie ośrodka. Parking ten jest niestrzeżony, a ośrodek nie
ponosi odpowiedzialności za utratę lub szkodę pozostawionych na nim samochodów i innych pojazdów gości. To samo
dotyczy mienia gości pozostawionego w samochodach lub innych pojazdach pozostawionych na parkingu ośrodka.
Z uwagi na bezpieczeństwo w ośrodku zabrania się używania w pokojach i domkach sprzętów AGD nienależących do
ich wyposażenia.
Sprzęt sportowy można wypożyczyć bezpłatnie. Dla grup zorganizowanych sprzęt wydawany jest kierownikowi grupy,
osobom prywatnym - za okazaniem dowodu osobistego, dzieciom - za okazaniem legitymacji szkolnej.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego TPD ZG
w Jastrzębiej Górze.
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