
Załącznik nr 1 
do zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora  

Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych  
w Radomsku z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia  
szczegółowych zasad organizacji pracy Szkolnego Schroniska 

 Młodzieżowego w Radomsku w okresie epidemii COVID-19 

 
Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 

w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych 
w Radomsku w okresie epidemii COVID-19 

 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania  
ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w okresie epidemii COVID-19. 

2. Każda osoba przybywająca do Schroniska ma obowiązek zapoznania się  
z niniejszym regulaminem oraz procedurami bezpieczeństwa wprowadzonymi  
w placówce w związku z wirusem COVID-19 i bezwzględnego ich przestrzegania. 

3. Prawo do korzystania ze schroniska młodzieżowego przysługuje wyłącznie dzieciom  
i młodzieży szkolnej pozostającej pod opieką dorosłych przez cały czas pobytu oraz 
młodzieży akademickiej. 

4. Z usług Schroniska mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Osoby nocujące zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się  
z regulaminem Schroniska. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu.        

 
II. REZERWACJA 

1. Schronisko udostępnia noclegi wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji 
pocztą elektroniczną, telefonicznie, faxem, w formie pisemnej (przesłanie pocztą 
tradycyjną). 

2. Rezerwacja powinna być potwierdzona przez rezerwującego zamówieniem  
w formie pisemnej z podaniem nazwy i adresu rezerwującego, imienia i nazwiska 
kierownika grupy, liczby i płci uczestników, terminu noclegów, ewentualnej listy gości, 
numeru telefonu lub adresu mailowego do kontaktów. 

 

III. KWATEROWANIE 
1. Doba pobytowa w Schronisku trwa od godziny 1700 do 1000 następnego dnia. 
2. Godziny kwaterowania ustalane są indywidualnie. 
3. Przy kwaterowaniu gości obowiązują następujące zasady: 

a) osoby przed zakwaterowaniem poddane są obowiązkowemu mierzeniu 
temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego, pomiaru dokonuje pracownik 
recepcji zaopatrzony w środki ochrony indywidualnej, odmowa uniemożliwia 
zakwaterowanie w schronisku; 

b) wszystkie osoby każdorazowo po wejściu na teren placówki są zobowiązane  
do dezynfekcji rąk; 

c) wszelkie sprawy organizacyjne wymagające bezpośredniego kontaktu załatwiane 
są wyłącznie przez opiekuna dzieci/młodzieży z zachowaniem zasady 
ograniczenia do minimum czasu kontaktowania się z pracownikiem placówki; 
pozostałe osoby z grupy powinny zaczekać w miejscu umożliwiającym zachowanie 
bezpiecznej odległości ( minimum 2 metry) od pracowników placówki; 

d) opiekun dzieci/młodzieży bez zbędnego zbliżania się do pracownika recepcji 
przekazuje informacje o ewentualnych zmianach odnośnie danych osób 
przesłanych na liście rezerwacji noclegów;   

e) klucze do pokojów udostępniane są przez pracownika recepcji poprzez 
wcześniejsze ich umieszczenie w drzwiach. 

 
 
 



 
 

4. W częściach wspólnych (holl, korytarze, obszar recepcji) obowiązuje nocujących 
noszenie własnych maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych. 

5. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz 
osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych 
zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej  
w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności  
w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.  

6. Zużyte środki ochrony indywidualnej należy wyrzucać do oznakowanego kosza 
znajdującego się w łazience. 

7. Ze Schroniska korzystać można nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba, że są 
wolne miejsca i Dyrektor ZPO-W wyrazi zgodę na dłuższy pobyt. 

8. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach. W miarę wolnych 
miejsc małżeństwa mogą być kwaterowane w tym samym pokoju. 

9. Osoby kwaterowane są w pokojach od nr 1  do 5 z zachowaniem zasady, iż w jednym 
pokoju mogą nocować tylko dwie osoby, chyba że korzystający z noclegów  
są osobami wspólnie zamieszkującymi (rodziny). Pokój nr 6 zostaje wyznaczony  
na miejsce, w  którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku 
stwierdzenia objawów chorobowych. 

10. Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie młodzieży,  
w związku z tym zobowiązany jest do przebywania i nocowania w Schronisku razem 
z uczestnikami. W przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do Schroniska. 

11. Turyści indywidualni niepełnoletni mogą być przyjmowani do Schroniska tylko  
pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub osoby dorosłej do tego upoważnionej 
przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

12. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u siebie lub dzieci i młodzieży 
pozostających pod opieką rodzice/opiekunowie są zobowiązani niezwłocznie 
poinformować o tym pracownika recepcji oraz stosować się ściśle do procedury 
wprowadzonej w placówce w związku z przypadkiem podejrzenia wystąpienia 
zakażenia koronawirusem. Powyższe dotyczy także młodzieży akademickiej. 

13. Od godziny 2200 do 600 obowiązuje w Schronisku cisza nocna. 
14. Pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków nie jest udostępniane. 
15. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów zauważone przy kwaterowaniu 

należy zgłaszać w portierni. 
16. W Schronisku zabrania się: 

a) palenia tytoniu, 
b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholi, 
c) sprzedaży, podawania i spożywania jakichkolwiek środków odurzających, 
d) uprawiania gier hazardowych. 

17. Do budynku nie wolno wprowadzać zwierząt. 
18. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej. 
19. Gości Schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  

oraz przepisów ppoż. i ochrony środowiska. 
20. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w placówce osób  

nie zakwaterowanych.  
21. Za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach oraz pojazdy zaparkowane  

przy budynku Schronisko nie ponosi odpowiedzialności. 
 

IV. WYKWATEROWANIE 
1. Przed opuszczeniem pokoju osoby nocujące zdejmują używaną bieliznę pościelową  

i  pozostawiają ją w pokojach. 
2. Zwalniając miejsce klucze zostawiane są w drzwiach pokoju.  
3. Pracownik recepcji dopiero po wyjściu osób nocujących sprawdza, czy pokoje zostały 

pozostawione w należytym stanie zachowując procedury wprowadzone w placówce. 
 
 
 
 



 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W razie nieodpowiedniego i niezgodnego z regulaminem Schroniska zachowania się 

gości Dyrektor ZPO-W jest upoważniony do ich usunięcia ze Schroniska  
i ewentualnego zawiadomienia o tym fakcie właściwej szkoły/uczelni.  

2. W uzasadnionych przypadkach kierownictwo Schroniska lub pracownicy portierni 
mogą wezwać policję w celu interwencji. 

3. W przypadku usunięcia turystów indywidualnych, grup zorganizowanych  
ze Schroniska za przekroczenie regulaminu, zwrot kosztów za niewykorzystane 
noclegi nie przysługuje. 

4. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia  
w Schronisku goście są obowiązani stosować się do wskazań Dyrektora ZPO-W. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i wprowadzenia zarządzeniem 
Dyrektora ZPO-W. 


