REGULAMIN
Ośrodka Wczasowego ,,SOLAR” w Mikoszewie
UWAGA: ustalenia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie osoby,
przebywające na terenie Ośrodka, zarówno korzystające z jego usług,
jak i postronne, za wyjątkiem pracowników Ośrodka, kontrahentów, dostawców
oraz uprawnionych służb.

W ramach Regulaminu ustanawia się, co następuje:
1. W Ośrodku mogą:
zamieszkiwać osoby, posiadające wykupiony, aktualny pobyt w ramach
,,zielonej szkoły”, kolonii letniej, wczasów, pobytów rekreacyjnych oraz
imprez, organizowanych na terenie Ośrodka, zwane dalej Gośćmi Ośrodka;
przebywać bez wykupionego pobytu osoby, odwiedzające Gości Ośrodka,
po zgłoszeniu w recepcji Ośrodka, wyłącznie w godz. od 06.00 do 22.00.

Inne pobyty w Ośrodku traktowane będą jako zakłócenie porządku publicznego.
2. Gość Ośrodka ma prawo:
używać pomieszczeń i sprzętów Ośrodka zgodnie z przeznaczeniem
i planem zajęć pobytowych;
korzystać z działalności kulturalno – rozrywkowej, organizowanej
w Ośrodku w ramach wykupionego pobytu;
korzystać z basenu kąpielowego Ośrodka zgodnie z regulaminem kąpieli;
korzystać z posiłków, wykupionych w Ośrodku, w uzgodnionych porach;
Nieskorzystanie z posiłku w uzgodnionej porze, bez zmiany pory na min. 24 godz.
naprzód, traktowane będzie jako rezygnacja z posiłku, bez zwrotu jego kosztu.
korzystać z pomocy pracowników obsługi Ośrodka.

3. Gość Ośrodka i/lub działający w jego imieniu kierownik grupy, opiekun bądź
rodzic ma obowiązek:
dopełnić formalności meldunkowych w dniu przybycia na wykupiony pobyt;
pozostawić u kierownika Ośrodka listę wjazdową uczestników grupy;
przyjąć i zdać wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych, oraz wypożyczony
w Ośrodku sprzęt sportowo – rekreacyjny zgodnie ze stanem początkowym;
utrzymywać czystość i porządek w zajmowanych i użytkowanych
pomieszczeniach i obiektach Ośrodka;
dbać o wszelkie mienie Ośrodka i używać go zgodnie z przeznaczeniem;
przestrzegać przepisy i zarządzenia porządkowe, bezpieczeństwa
i przeciwpożarowe;
zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 06.00;
zawiadomić kierownika Ośrodka o czasowym opuszczeniu Ośrodka przez
wskazane osoby poza porą dzienną ( 22.00 – 06.00 ) lub całodobowo;
zapewnić właściwą i nieprzerwaną opiekę nad dziećmi i osobami niepełnoletnimi
lub niepełnosprawnymi z grup typu ,,zielona szkoła”, biwak, kolonia letnia,
wczasy specjalistyczne oraz przestrzeganie Regulaminu;
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku, bądź niewłaściwego
wykonywania opieki przez kierownika grupy, opiekuna lub rodzica.
zawiadomić kierownika Ośrodka o rezygnacji z posiłków z wyprzedzeniem
min. 24 godziny.

4. Gościom Ośrodka zabrania się:
przyjmowania osób obcych i odwiedzających, które nie wykupiły
pobytu w Ośrodku, w pomieszczeniach mieszkalnych i na terenie
Ośrodka, w godzinach od 22.00 do 06.00, ze skutkami jak w punkcie 1;
wynoszenia wyposażenia Ośrodka poza jego obręb, za wyjątkiem sprzętu
plażowego, wypożyczonego w Ośrodku;
przechowywania w pomieszczeniach i na terenie Ośrodka materiałów
i przedmiotów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących i wybuchowych;
przechowywania i użytkowania w pomieszczeniach mieszkalnych
i innych: grzałek, kuchenek, nagrzewnic elektrycznych lub gazowych;
rozpalania ognisk poza miejscem wyznaczonym i bez uzgodnienia;
wynoszenia naczyń i posiłków ze stołówki lub kuchni Ośrodka;
wstępu do pomieszczeń i miejsc służbowych Ośrodka – szczególnie kuchni.
5. Parkowanie samochodów i autobusów odbywa się na wydzielonym terenie
niestrzeżonym Ośrodka, za opłatą wg cennika w recepcji Ośrodka.
6. Brama Ośrodka zamykana jest w godzinach od 22.00 do 06.00, a wszelkie
planowane w porze zamknięcia wejścia, wyjścia, wjazdy i wyjazdy należy
zgłosić kierownikowi Ośrodka do godz. 22.00.
7. Korzystanie z basenu Ośrodka wymaga uprzedniego zapoznania się
z regulaminem basenu i przestrzegania go. W przypadku kąpieli dzieci
i niepełnoletnich odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i przestrzeganie
regulaminu ponoszą kierownicy grup, opiekunowie bądź rodzice.
8. Dzieci i niepełnoletni, przebywający na placu zabaw i kapiący się w basenie
Ośrodka powinni znajdować się pod stałą opieką opiekunów bądź rodziców.
9. Kierownicy grup, opiekunowie lub rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie
opieki dzieciom i niepełnoletnim w porze nocnej (od godz. 22.00 do 06.00).
10. Ośrodek nie odpowiada za jakiekolwiek przedmioty i rzeczy Gości,
pozostawione na terenie Ośrodka poza pomieszczeniami mieszkalnymi
w trakcie pobytu, bądź w pomieszczeniach mieszkalnych po zakończeniu
pobytu.
Ośrodek nie odpowiada również za pozostawione w pomieszczeniach
mieszkalnych przedmioty wartościowe, środki pieniężne, kosztowności,
elektronikę, aparaturę, niezdane za pokwitowaniem kierownikowi Ośrodka
w celu przechowania w sejfie.
11. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju lub domku, nawet na krótki okres
czasu, należy sprawdzić czy wszystkie okna, również na piętrze i drzwi
są prawidłowo zamknięte, oraz czy zamknięte są krany i wyłączone światło.
12. Wszelkie uwagi, prośby i skargi należy zgłaszać do kierownika Ośrodka.
13. Uwagi i zastrzeżenia co do ilości bądź jakości świadczeń Ośrodka należy
zgłaszać u kierownika Ośrodka, niezwłocznie z chwilą zaistnienia w trakcie
pobytu, aby mogły być rozpatrzone i uznane.
14. Wszyscy Goście Ośrodka powinni przestrzegać obowiązującego prawa oraz
niezwłocznie zgłaszać personelowi jego łamanie, bądź próby łamania.

