Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 44/2013 z dnia 3 lipca 2013 r.

REGULAMIN POBYTU
„DOM PRACY TWÓRCZEJ”
Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu w Kołobrzegu

§1
Postanowienia ogólne
1.

„Dom Pracy Twórczej” zwany dalej DPT, stanowi własność Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) i jest przeznaczony do realizacji
działalności UKSW w zakresie wymiany doświadczeń naukowych, działalności
kulturalnej, rozwijania współpracy międzykulturowej oraz ekumenizmu przez Centrum
Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu.

2.

Pobyty zorganizowane oraz indywidualne w DPT odbywają się za odpłatnością zgodnie
z obowiązującym cennikiem.

3.

Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie
głównej Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu przy ul. Dewajtis 5,
Domek nr 8 w Warszawie. Dane kontaktowe są dostępne na stronie Uniwersytetu:
www.uksw.edu.pl

4.

Wszystkie osoby przebywające na terenie DPT zobowiązane są do przestrzegania
niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p. poż.
§2
Zasady pobytu

1.

W dniu przybycia do DPT należy dokonać wszelkich formalności związanych
z zameldowaniem. W celu zameldowania należy okazać w recepcji dokument
ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość danej osoby oraz dowód uiszczenia opłaty
za pobyt. W przypadku odmowy recepcjonista może odmówić wydania klucza
do domku.
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2.

Po zajęciu domku należy zapoznać się ze stanem technicznym jego wyposażenia.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji.

3.

Osoba przebywająca w DPT nie może udostępniać domku, ani jego części (pokoju)
innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres pobytu, za który została uiszczona należna
opłata.

4.

Po godzinie 22.00 na terenie DPT mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione, tj.
pracownicy DPT oraz uczestnicy turnusów, którzy dopełnili obowiązku zameldowania
się i opłacenia kosztów pobytu.

5.

Liczba osób zakwaterowanych w pokojach nie może przekraczać liczby osób
zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia przebywania
w pokoju osób nieuprawnionych, koszt ich pobytu ponosi osoba zameldowana wg cen
obowiązujących w danym dniu.

6.

DPT może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli
postanowienia obowiązujących w DPT regulaminów i zasad.
§3
Czas pobytu

1.

Doba rozpoczyna się o godzinie 12:00 dnia pierwszego, a kończy się o godzinie 12:00
ostatniego dnia pobytu.

2.

Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.

3.

Osoby, które nie mają wykupionego noclegu , mogą przebywać na terenie DPT
w godzinach 6:00-20:00.
§4
Przepisy porządkowe

1.

DPT nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty
wartościowe i pieniądze, jak też za rzeczy pozostawione poza domkiem i na terenie.
Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi
w momencie opuszczania pokoju.

2.

Na terenie DPT zabronione jest:
a)

zakłócanie spokoju i wypoczynku, w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b)

palenie papierosów w domkach,

c)

palenie ognisk poza miejscami wyznaczonymi,
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d)

nieprzyzwoite, wulgarne zachowania oraz inne naruszanie ogólnie przyjętych
norm dobrego wychowania,

e)

wystawianie mebli poza obręb werandy,

f)

zaśmiecanie i brudzenie, niszczenie mienia i zieleni.
§5
Zasady parkowania pojazdów

1.

Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

2.

Za parkowanie pobierana jest opłata według cennika obowiązującego w danym sezonie
pobytowym.

3.

Parking na terenie

DPT jest

parkingiem

niestrzeżonym,

DPT nie ponosi

odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów i mienia w nich pozostawionego.
§6
Zasady pobytu zwierząt
1.

Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie DPT w czasie jest
dozwolone wyłącznie w kagańcach i pod opieką właściciela.

2.

Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań
sanitarnych.

3.

Przywożone zwierzęta muszą mieć aktualne świadectwa szczepień.
§7
Postanowienia końcowe

1.

Po zakończeniu pobytu uczestnicy turnusów są zobowiązani opuszczając DPT,
pozostawić go w takim stanie, w jakim go zastali.

2.

Opłata za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
uczestników turnusu oraz kradzieży i zniszczeń mienia.

3.

Jeśli rezerwacja została dokonana w terminie krótszym niż na 14 dni przed planowanym
pobytem, opłatę za pobyt należy wnieść nie później niż w dniu następnym po dokonaniu
rezerwacji.

4.

W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w DPT w trakcie trwania wypoczynku
osoba otrzymuje zwrot środków opłaconych na poczet pobytu za niewykorzystany okres
pobytu z potrąceniem 1/2 wysokości ceny pobytu za każdy niewykorzystany dzień
pobytu.
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5.

Osoby rezygnujące z opłaconego pobytu są zobowiązane złożyć pisemne oświadczenie
nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, w siedzibie głównej Centrum
Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu, przy ul. Dewajtis 5 (Domek nr 8)
w Warszawie. W takim przypadku przysługuje zwrot wpłaty na rachunek bankowy
wskazany przez klienta w pisemnym oświadczeniu. W przypadku rezygnacji z pobytu w
terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wniesiona opłata nie
podlega zwrotowi.

6.

Pracownicy UKSW rezygnujący z pobytu w DPT na zasadach dofinansowania są
zobowiązani złożyć pisemne oświadczenie nie później niż na 14 dni przed jego
rozpoczęciem w siedzibie głównej Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu,
przy ul. Dewajtis 5 (Domek nr 8) w Warszawie. W takim przypadku zwrot kwoty
wysokości dofinansowania następuje na konto ZFSŚ UKSW. W przypadku rezygnacji z
pobytu w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu wniesiona opłata
nie podlega zwrotowi.

7.

Osoby przebywające na terenie DPT ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone i powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie
obciążony kosztami jej naprawy.

8.

Zgubienie klucza od pokoju powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

9.

Informacje o stwierdzonych awariach lub usterkach oraz wszelkie należy zgłaszać
do administratora DPT.

10.

Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać do administratora DPT w godz. 8.00 – 14.00.
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