Regulamin Szkolnego Schronisko Młodzieżowego w Malborku podczas pandemii COVID-19
1. Prawo do korzystania ze szkolnych schronisk młodzieżowych przysługuje dzieciom i młodzieży
szkolnej pozostającej pod opieką dorosłych przez cały czas pobytu oraz innym osobom dorosłym
gdy są wolne miejsca noclegowe w placówce . Pierwszeństwo w zakwaterowaniu mają zawsze
dzieci , młodzież szkolna , nauczyciele i członkowie PTSM i IYHF .
2. Z noclegu w Schronisku mogą korzystać wyłącznie osoby, które wcześniej przesłały oświadczenie o
zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i procedurami obowiązującymi w Obiekcie.
W dniu zakwaterowania goście Schroniska mają obowiązek wypełnić wstępną ankietę dotyczącą
przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z pandemii korona-wirusa COVID-19 .
3. Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego
pokoju. Goście proszeni są o zachowanie 2 m odległości od siebie . W recepcji podczas meldunku
może przebywać tylko 1 osoba .
4. Przebywanie w częściach wspólnych Schroniska , z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w
stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
5. Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych Schroniska.
6. Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.
7. Obowiązkowe dezynfekowanie rąk przy każdorazowym wejściu na teren Schroniska .
8. Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie okien znajdujących
się w pokoju w trakcie pobytu oraz przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania.
9. Sprzątanie pokoju i jego dezynfekcja odbywa się tylko w czasie nieobecności Gości w pokoju.
10. Przyjmujemy płatności za pobyt gotówką przy meldunku lub przelewem przed przyjazdem , po
wcześniejszym uzgodnieniu formalności z Dyrektorem Schroniska .
11. Na czas epidemii w pomieszczeniach wspólnych na terenie Schroniska takich jak :
- kuchnia samoobsługowa - może przebywać jedynie 2 gości – nie dotyczy rodzin
- stołówko-świetlica – może przebywać maksymalnie 6 gości – nie dotyczy rodzin
- bagażownia – może przebywać tylko 1 gość
- łazienka – może przebywać jedynie 2 gości – nie dotyczy rodzin
W pomieszczeniach : kuchni , stołówko-świetlicy i łazienek co godzinę prowadzi się dezynfekcję
wspólnych powierzchni użytkowych . Dodatkowo na bieżąco prowadzi się dezynfekcję klamek ,
poręczy , kontaktów , blatów stolików , ram łóżek i parapetów okien .
12. Na terenie Schroniska można przebywać w godzinach od 17ººdo godz. 10ºº.
Wcześniejsze pobyty wyłącznie za zgodą Dyrektora Schroniska .
13. Do Schroniska przyjmowane są osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji i zostały
zapoznane z obowiązującymi procedurami.
14. Goście w miarę możliwości, mogą być przyjmowani do Schroniska bez wcześniejszych rezerwacji
za zgodą Dyrektora Schroniska lub recepcjonisty .

15. Doba w Schronisku trwa od godz. 17ºº do godz. 10ºº dnia następnego.
16. Przyjmowanie osób do Schroniska odbywa się w godzinach od 17ºº do 21ºº. Wszystkich
przebywających w Schronisku obowiązują przepisy meldunkowe. Opłaty za noclegi pobierane są
w chwili rejestracji według cennika wywieszonego w Schronisku.
17. Od godz. 22ºº do 6ºº obowiązuje cisza nocna.
18. Picie alkoholu, uprawianie gier hazardowych, palenie tytoniu na terenie całego Obiektu jest
zabronione.
19. Zwierząt na teren Schroniska wprowadzać nie wolno.
20. Nie ma możliwości przygotowywania posiłków na terenie Obiektu.
Posiłki dostarczane z zewnątrz ( np. pizza , obiady ) muszą być odbierane przez osobę
zakwaterowaną w Schronisku przed drzwiami wejściowymi Obiektu . Goście zobowiązani są do
korzystania z własnych sztućców .
21. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia należy zgłaszać w recepcji Schroniska, preferowany jest
kontakt telefoniczny lub przy użyciu poczty email.
22. Schronisko nie prowadzi depozytów.
23. Wszelkie przedmioty pozostawione przez Gości nie będą przechowywane.
24. Na terenie Schroniska mogą przebywać wyłącznie osoby zameldowane.
Osoby nie zakwaterowane nie mają prawa wstępu do w/w placówki .
25. Klucz do pokoju należy zdać przy wymeldowaniu.
26. Pracownik recepcji ze względów bezpieczeństwa ma prawo odmówić otwarcia obiektu w
godzinach od 24ºº do 6ºº.
27. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju oraz pojazdy
zaparkowane przy budynku.
28. Na czas pandemii COVID-19 wprowadza się obowiązkowe korzystanie z bielizny pościelowej
Schroniska. Noclegi gości z własną pościelą nie będą mogły być zrealizowane .
29. W razie przekroczenia regulaminu i procedur sanitarnych Gość może zostać poproszony o
natychmiastowe opuszczenie Obiektu.
30. Wszelkie uwagi dotyczące obiektu i obsługi należy przekazywać na adres recepcji lub
schronisko.malbork@wp.pl
31. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie, a dotyczące pobytu w Schronisku będą na bieżąco
przekazywane przez pracowników recepcji oraz Dyrektora Schroniska
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