
 

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lesku 

podczas pandemii COVID-19 

 

1. Przyjmowanie gości ogranicza się do wyłącznie wcześniej zgłoszonych rezerwacji. 

2. Prawo do korzystania ze szkolnych schronisk młodzieżowych przysługuje wyłącznie 

osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom  pozostającej pod opieką dorosłych przez 

cały czas pobytu. 

3. Z noclegu w schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które wcześniej przesłały 

oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i procedurami 

obowiązującymi w obiekcie. 

4.  Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do 

wspólnego pokoju. 

5. Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w 

stosunku do innych Gości oraz Pracowników. 

6. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych Schroniska. 

7. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym. 

8. Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przy każdorazowym wejściu na teren Schroniska. 

9. Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie okien w 

pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania. 

10. Ewentualny serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gościa w pokoju. 

11. Pomieszczenia wspólne takie jak kuchnie samoobsługowe, sale TV, świetlice na 

terenie Schroniska są zamknięte. 

12. Na terenie Schroniska można przebywać w godzinach od 1700 do 1000. Pobyt w innych 

godzinach wyłącznie za zgodą Pracownika recepcji. 

13. Goście w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do Schroniska bez wcześniejszych 

rezerwacji za zgodą Pracownika recepcji. 

14. Doba w schronisku trwa od godziny od 1700 do godz. 1000 dnia następnego. 

15. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się w godzinach od 1700 do 2200. 

Wszystkich przebywających w Schronisku obowiązują przepisy meldunkowe. Opłaty 

za noclegi pobierane są w chwili rejestracji według cennika wywieszonego w 

Schronisku. 

16. Od godziny od 2200 do godz. 600 obowiązuje cisza nocna. 

17. Picie alkoholu, używanie środków odurzających, palenie tytoniu, uprawianie gier 

hazardowych na terenie całego Schroniska jest zabronione. 

18. Zwierząt na teren Schroniska przyprowadzać nie wolno. 

19. Nie ma możliwości przygotowywania posiłków na terenie Schroniska. 

20. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia należy zgłaszać w recepcji Schroniska, 

preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.  

21. Schronisko nie prowadzi depozytów. 

22. Wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości nie będą przechowywane. 



23. Na ternie Schroniska mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane. 

24. Klucz do pokoju należy zdać przy wymeldowaniu. 

25. Pracownik Schroniska ze względu bezpieczeństwa ma prawo odmówić otwarcia 

Schroniska w godz. Od 2400 do godz. 600. 

26. Nie przyjmowani są Goście pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

27. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju oraz 

pojazdy zaparkowane przy budynku. 

28. Należy korzystać wyłącznie z bielizny pościelowej Schroniska, w dniu wymeldowania  

obowiązkowo ściągnąć bieliznę pościelową z kołder i poduszek oraz zostawić 

poskładaną na łóżku. 

29. W razie przekroczenia regulaminu i procedur Gość może zostać poproszony o 

natychmiastowe opuszczenie Schroniska. 

30. Wszelkie uwagi dotyczące Schroniska i obsługi należy przekazywać na adres recepcji 

lub ptsmlesko@op.pl . 

31. Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie, a dotyczące pobytu w Schronisku będą na 

bieżąco przekazywane przez Pracowników recepcji.  
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