
REGULAMIN 
OBOWIĄZUJACY TURYSTÓW PRZEBYWAJĄCYCH  

W SZKOLNYM SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM 

w okresie stanu epidemicznego 

obowiązuje od dnia 01.09.2020 do odwołania 
 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Pracowników prosimy Państwa  

o stosowanie się do regulaminów i wytycznych obowiązujących w naszym obiekcie  

w okresie stanu epidemicznego. 

 

I. Informacje ogólne 

 

1. W czasie stanu epidemicznego nie przyjmujemy grup zorganizowanych.  

2. Wszystkich turystów obowiązują Procedury bezpieczeństwa w Zespole „Centrum Edukacji 

Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” (www.mdk.wroclaw.pl – ikona Młodzieżowego Domu Kultury) 

3. Na teren Szkolnego Schroniska Młodzieżowego mogą wejść wyłącznie osoby, które wcześniej 

dokonały rezerwacji miejsc telefonicznie lub mailowo. 

4. Osoby chore, wykazujące objawy choroby oraz będące w trakcie kwarantanny nie mogą 

korzystać z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. 

 

II. Zakwaterowanie 

 

1. Pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym możliwy jest od piątku od godz. 20.30  do 

poniedziałku do godz.7. 30. W godz. Od 10.00 – 17.00 obowiązuje zakaz przebywania w 

placówce. 

2.  Meldowanie odbywa się tylko  po uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem  portierni.  

3. Po wejściu do budynku pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała, a turysta jest 

zobowiązany do wypełnienia oświadczenia. 

4. Przy kwaterowaniu gości portier- recepcjonista :  

 rejestruje  turystów w książce meldunkowej (dostęp do danych osobowych mają tylko osoby 

upoważnione przez dyrektora placówki)   

 wydaje do podpisu dokumenty obowiązujące aktualnie w Szkolnym Schronisku 

Młodzieżowym 

 pobiera należność za pobyt; przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia przysługujące zniżki  

zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej i przy wejściu do Szkolnego 

Schroniska Młodzieżowego. Wysokość opłat ustalona jest przez Radę Miejską Wrocławia. 

 wydaje klucze do zajmowanych pomieszczeń. Kluczy nie wolno wynosić z budynku. Należy je 

każdorazowo zostawiać na recepcji. 

 wydaje pościel - poszwę, prześcieradło, poszewkę – opłata naliczana jest wg cennika. Nie ma 

możliwości korzystania z własnej pościeli, śpiworów itp. 

 

http://www.mdk.wroclaw.pl/


III. Obowiązki osób przebywających w schronisku  

 

1. Osoby przebywające w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zobowiązane są do zapoznania 

się i przestrzegania Regulaminu  Schroniska oraz Procedur bezpieczeństwa obowiązujących  

W Zespole CEKDiM, a szczególnie w Szkolnym Schronisku  Młodzieżowym  w okresie stanu 

epidemicznego. 

2. W godzinach 22.00-6.00 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym obowiązuje cisza nocna. 

3. Wszelkie usterki i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność Szkolnego Schroniska 

Młodzieżowego należy zgłaszać pracownikom recepcji.  

4. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca 

przebywania ubiór oraz spokój i kulturalny sposób zachowania się. 

5. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zabrania się: 

 palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. 

 używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka do 

wody, grzejnik, gofrownica, toster itp. 

 wprowadzania zwierząt. 

6. Gości Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa oraz przepisów przeciwpożarowych. 

7. W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia 

przedmiotów i środków uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia 

i życia. 

 

IV. Postanowienia w przypadku naruszenia Regulaminu schroniska, 
Procedur bezpieczeństwa obowiązujących w okresie stanu 
epidemicznego 

 

1. W razie umyślnego zniszczenia mienia placówki dyrektor ustala wysokość odszkodowania, 

którą należy uregulować w wyznaczonym terminie.  

2. W razie złamania postanowień Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Procedur 

bezpieczeństwa lub nieodpowiedniego zachowania się może nastąpić wezwanie służb 

porządkowych i usunięcie ze schroniska. 

 

 


