Za cznik nr 1 do Zarz dzenia wewn trznego
Nr 15 Dyrektora Urz du Morskiego w S upsku
z dnia 14 maja 2012 roku

REGULAMIN
dzia alno ci O rodka Wypoczynkowego „ALGA”
i Domu Wczasów Rodzinnych „CZERWONA SZOPA” w Rowach
§1
Niniejszy Regulamin obowi zuje w O rodku Wypoczynkowym „ALGA” i w Domu
Wczasów Rodzinnych „CZERWONA SZOPA” w Rowach, zwanych dalej O rodkiem.
§2
1. Dzia alno O rodka prowadzona jest w sezonie obejmuj cym: lipiec, sierpie w formie:
1) Pobytów 7 dniowych i 14 dniowych,
2) 2 – 3 dniowego wypoczynku w dni wolne od pracy
2. W przypadku du ego zainteresowania wypoczynkiem ze strony osób uprawnionych na
terenie O rodka, przed terminem zawartym w Planie rzeczowo – finansowym, dopuszcza
si mo liwo prowadzenia dzia alno ci poza sezonem okre lonym w ust. 1.
§3
1.

2.
3.

rodek dysponuje domkami dwupokojowymi i jednopokojowymi na terenie O rodka
„ALGA” i budynkiem sk adaj cym si z 5 pokoi w Domu Wczasów Rodzinnych
„Czerwona szopa”.
rodek wypoczynkowy przeznaczony jest dla pracowników i ich rodzin oraz emerytów
i rencistów Urz du Morskiego w S upsku.
Osoby nie b ce pracownikami Urz du Morskiego S upsk mog korzysta z
wypoczynku w o rodku wy cznie w przypadku posiadania wolnych miejsc w trakcie
sezonu wypoczynkowego.
§4

1. Osoby wymienione w Rozdziale IV, § 6 ust. 1 i 2 Regulaminu Zak adowego Funduszu
wiadcze Socjalnych (ZF S) Urz du Morskiego w S upsku maj prawo do korzystania z
wypoczynku w O rodku, raz w roku, przez okres 14 dni na warunkach ulgowej
odp atno ci.
2. Pracownik ma prawo ubiega si ponownie o przyznanie wczasów, w tym samym sezonie
letnim, za pe odp atno ci .
3. Odp atno z tytu u u ytkowania obiektów O rodka przez pracowników i osoby nie b ce
pracownikami jest corocznie okre lona w Planie rzeczowo – finansowym ZF S.
§5
1. Kieruj c si racjonalnym wykorzystaniem bazy noclegowej, pomieszczenia w O rodku
przydzielane wed ug ilo ci zg oszonych osób wspólnie wypoczywaj cych.
2. Pierwsze stwo maj zg oszenia gwarantuj ce obsad co najmniej 3 osobow do domku
dwupokojowego, za zg oszenia 2 osobowe b
przydzielane do domków
jednopokojowych. W przypadku budynku wielorodzinnego (Czerwona szopa) wymagana
jest obsada co najmniej 8 osobowa.
3. Zasada ta nie dotyczy dzia alno ci poza sezonem.

§6
1. Do pobytu w O rodku uprawnia dokonana wcze niej rezerwacja oraz wniesiona na jej
potwierdzenie w terminie 21 dni przed rozpocz ciem pobytu op ata na rachunek bankowy
ZF S przy Urz dzie Morskim w S upsku.
2. Rezygnacja z pobytu w O rodku mo e nast pi najpó niej na 30 dni przed dniem
rozpocz cia wypoczynku.
3. W przypadku wolnych miejsc na terenie O rodka, w trakcie trwania turnusów, mo liwe
jest wynaj cie domków bez wcze niejszej rezerwacji.
§7
1. Doba pobytu w O rodku rozpoczyna si od godziny 1400 i trwa 24 godziny, z
zastrze eniem ust. 2.
2. Osoba rozpoczynaj ca wypoczynek powinna si zg osi nie wcze niej ni o godz. 1400
dnia rozpoczynaj cego pobyt. Osoba ko cz ca wypoczynek powinna rozliczy si z
powierzonego mienia i pozostawi miejsce wypoczynku w stanie czystym i zda klucze
kierownikowi O rodka najpó niej do godziny 1200 dnia ko cz cego.
§8
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Na podstawie skierowania (za cznik nr 1) po dokonaniu formalno ci meldunkowych
i uiszczenia op aty miejscowej (klimatycznej) na rzecz gminy, wczasowicz otrzymuje
klucze do domku campingowego oraz kart parkingow (za cznik nr 2), któr nale y
umie ci za przedni szyb samochodu pozostawionego na parkingu przy O rodku.
Wczasowicz dokonuje sprawdzenia wyposa enia w obecno ci pracownika O rodka.
W wyj tkowych i w uzasadnionych przypadkach osoby, które nie ui ci y op aty przed
przyjazdem, dokonuj jej u kierownika O rodka.
Wczasowicz ma prawo korzysta :
1) ze wietlicy i sali telewizyjnej w godzinach 800 - 2200,
2) bezp atnego parkingu znajduj cego si na terenie O rodka na podstawie karty
parkingowej,
3) ze sprz tu sportowego,
4) z wymiany butli z gazem wed ug potrzeb.
Biuro O rodka czynne jest codziennie w godzinach od 800 do 1300 i od 1400 do 1700.
Nie dotyczy dni, w których nast puje wymiana turnusów.
Wszelkie uwagi i wnioski mo na zamieszcza w ksi ce skarg i wniosków znajduj cej si
w biurze O rodka.
Osoby uprawnione do dop at z Zak adowego Funduszu wiadcze Socjalnych,
przebywaj ce na terenie Bosmanatu Portu Rowy, mog ubiega si o bony obiadowe na
tych samych zasadach jak wypoczywaj cy pracownicy i emeryci Urz du.
Osoby korzystaj ce z wczasów zobowi zane s do:
1) utrzymania czysto ci w domkach i miejscach ogólnodostepnych na terenie O rodka,
2) sprz tni cia domku po zako czeniu wypoczynku,
3) przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 2200 – 600,
4) oszcz dzania energii elektrycznej,
5) zg aszania kierownikowi O rodka wszelkich usterek wynik ych w trakcie u ytkowania
domku,
6) stosowania si do Regulaminu i przestrzegania obowi zuj cych przepisów (min. p.po
i bhp) na terenie O rodka.

8. Zabrania si :
1) odst powania miejsc wczasowych osobom nie wyszczególnionym w skierowaniu bez
uprzedniego powiadomienia kierownika O rodka i uiszczenia op aty.
2) przebywania osobom odwiedzaj cym wczasowicza na terenie O rodka po godz. 2200,
bez uprzedniego zg oszenia u kierownika O rodka,
3) rozpalania ognisk bez uzgodnienia z kierownikiem O rodka,
4) dokonywania we w asnym zakresie przeróbek instalacji elektrycznej oraz instalowania
urz dze nie stanowi cych wyposa enia o rodka,
5) rozbijania namiotów, stawiania przyczep campingowych na terenie O rodka,
6) wynoszenia le aków poza teren O rodka,
7) wyrzucania mieci i innych nieczysto ci poza miejsca do tego wyznaczone,
8) przywo enia i posiadania zwierz t na terenie O rodka,
9) je enia rowerami i gokartami po terenie O rodka,
10)niszczenia domków i s siaduj cych budynków, sprz tu, wyposa enia oraz otoczenia.
§9
1.
2.
3.

rodek wraz z urz dzeniami wewn trznymi i ca ym wyposa eniem stanowi mienie
Urz du.
Wczasowicz odpowiada za powierzone mienie w okresie korzystania z wypoczynku.
W przypadku dewastacji, zniszczenia b
uszkodzenia elementów wyposa enia obiektu,
wczasowicz zobowi zany jest do naprawienia szkód lub wp acenia na rachunek bankowy
ZF S kwoty pieni nej w wysoko ci rekompensuj cej poczynione szkody (wg. aktualnej
tabeli odp atno ci).
§ 10

1. Urz d Morski w S upsku nie ponosi odpowiedzialno ci za rzeczy zaginione na terenie
rodka.
2. Nieprzestrzeganie przez wczasowicza niniejszego Regulaminu mo e skutkowa
wcze niejszym
zako czeniem pobytu w O rodku, a nale no za dalszy niewykorzystany pobyt zostanie
wyp acona z pomniejszeniem kwoty o koszty administracyjne.
3. Pobyt mo na przed
o kolejny turnus w przypadku wolnego terminu, po uzgodnieniu
z kierownikiem O rodka i wniesieniu dodatkowej op aty.
4. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wy cznie w miejscach wyznaczonych do
tego celu i na podstawie karty parkingowej wystawianej przez Kierownika O rodka.
Parking jest bezp atny, niestrze ony, zamykany jedynie w godzinach nocnych. Urz d nie
ponosi odpowiedzialno ci za pozostawione na parkingu pojazdy, ani znajduj ce si w nich
mienie.
5. W przypadku rezygnacji z op aconego pobytu (pó niejszy przyjazd, wcze niejszy
wyjazd), op aty nie podlegaj zwrotowi.
§ 11
1. Regulamin O rodka podaje si do wiadomo ci poprzez zamieszczenie:
- na stronie internetowej Urz du Morskiego w S upsku: www.umsl.gov.pl
- w drodze indywidualnego zapoznania si przez wczasowicza przy czynno ciach
meldunkowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

