
 

 

Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świnoujściu 
 
 

W czasie pobytu w schronisku prosimy o przestrzeganie poniższych zasad : 
 

§1. 
Na noclegi w schronisku zapraszamy dzieci, uczniów, studentów, nauczycieli oraz inne osoby, pod warunkiem 

przestrzegania regulaminu. 
§2. 

Osoba chcąca skorzystać z usług schroniska zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem schroniska, 
zameldowania i opłacenia należności w recepcji schroniska. 

§3. 
Dzieci do lat 3 korzystają ze schroniska nieodpłatnie, natomiast dzieci powyżej 3 roku życia - opłata wg cennika. 

§4. 
Ze schroniska można korzystać nie dłużej niż przez 3 kolejne noce, chyba że są wolne miejsca i kierownik schroniska 

wyrazi zgodę na dłuższy pobyt. 
§5. 

Korzystający z noclegu w schronisku, zobowiązani są do pobrania i założenia pościeli. 
§6. 

Doba noclegowa trwa od godz. 17.00 do godz. 10.00. Chęć przedłużenia pobytu należy zgłosić dzień wcześniej. 
W przypadku nie wymeldowania się do godz. 10.00, naliczamy opł. 50 % ceny za nocleg. 

§7. 
Od godz. 22.00 do 6.00 obowiązuje w schronisku cisza nocna z wygaszeniem światła. 

§8. 
W godz. od 10.00 do 17.00 można przebywać w schronisku tylko podczas niepogody lub w uzasadnionych przypadkach, 

po uzgodnieniu z kierownikiem SSM. 
§9. 

Pomieszczenia wspólne: świetlica, kuchnia, jadalnie, zamykane są o godzinie 22.00 i otwierane o 6.00. 
§10. 

W schronisku obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów 
i używania środków odurzających. 

§11. 
W razie nie przestrzegania  regulaminu, kierownik  jest uprawniony do usunięcia ze schroniska. 

§12. 
Odwiedzanie osób przebywających na terenie schroniska jest możliwe w godzinach od 8.00 do 22.00. Odwiedzający 

zobowiązany jest udostępnić do wglądu  w recepcji, dokument tożsamości. 
§13. 

W schronisku obowiązuje samoobsługa – goście zobowiązani są do zachowania porządku. W dniu wyjazdu należy 
odnieść bieliznę pościelową do kosza z brudną pościelą oraz wyrzucić, posegregowane śmieci, do odpowiednich 

pojemników przy bramie wjazdowej. 
§14. 

Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi 
schroniska lub dyżurującemu recepcjoniście, który określa wartość wyrządzonych szkód. 

§15. 
Osoby posiadające pojazdy powinny zgłosić w recepcji, że korzystają z niestrzeżonego parkingu SSM. 

§16. 
Rezerwacji dokonujemy e-mailem lub telefonicznie. 

§17 
W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek przepada w całości. 


