
 

 

REGULAMIN  
 ZBĄSZYŃSKIEGO SCHRONISKA SPORTOWEGO 

 
1. Administratorem  obiektu  jest Zbąszyoskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. 

2. Obiekt czynny jest przez cały rok. 

3. Prawo do korzystania ze Schroniska przysługuje grupom zorganizowanym.  

4. Z noclegu w Schronisku, w miarę wolnych miejsc, mogą korzystad również turyści indywidualni  

pod warunkiem  podporządkowania się przepisom obowiązującym w Schronisku. 

5. Doba w Schronisku trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00 dnia następnego.  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę w/w godzin. 

6. W godz. od 22.00 do 6.00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna. 

7. Opłaty za pobyt pobierane są z góry, obowiązuje dokonanie formalności meldunkowych  

w biurze hali sportowej „Zbąszynianka”. 

8. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie odpowiadają za bezpieczeostwo,  zdrowie i zachowanie  

     młodzieży, w związku z tym zobowiązani są do przebywania  i nocowania w  Schronisku.  

9. W czasie noclegu obowiązuje korzystanie z bielizny pościelowej wydawanej przez obsługę obiektu.  

    W przypadku stwierdzenia, że bielizna pościelowa nie został założona, pobierana będzie opłata   

     równoważna z wymianą kołdry i poduszki o łącznej wysokości  100,00 zł. 

10. Wszyscy korzystający ze Schroniska są zobowiązani do zachowania czystości  i porządku na terenie całego  

    obiektu.  

11. Na terenie Schroniska zakazane jest stosowanie jakichkolwiek używek.  

12. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia i przedmiotów stanowiących własnośd  Schroniska odpowiada  

    materialnie kierownik grupy lub indywidualny turysta.   

13. Ze względu na bezpieczeostwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeo 

grzewczych, żelazek i innych temu podobnych nie stanowiących wyposażenia  pokoju. 

14. Administrator Schroniska  ma prawo do poinformowania o nieodpowiednim   zachowaniu uczestników  

     obozów, wycieczek odpowiednią jednostkę (szkołę, klub sportowy, uczelnię,  organizację). 

15. Pobyt w Schronisku  jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu. 

16. Pobyt w  Schronisku   jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych  

     i wizerunku przez ZCSTiR w celach organizacyjnych i promocyjnych związanych z wykonywaniem  

    obowiązków statutowych /zgodnie z ust. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016, poz. 922 z  

     późniejszymi zmianami. 

                                                                                          


