Regulamin korzystania z obiektu przy ul. Kaczeńcowej 7 w Krakowie
I.

Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z obiektu przy
ul. Kaczeńcowej 7, zwanym dalej „siedzibą Hufca” lub „lokalem”.
2. W lokalu ma swoją siedzibę Hufiec Kraków- Nowa Huta zwany dalej „Hufcem” oraz
Oddział Fundacji Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji Kaczeńcowa 7, zwana dalej
„Kaczeńcową 7”.
3. Zależności pomiędzy „Hufcem” a „Kaczeńcową 7” ustalone są na podstawie
porozumienia.
4. Obiekt jest placówką całoroczną.
5. Obiekt
dysponuje
25
miejscami
noclegowymi,
harcówką
oraz
salą
konferencyjną/jadalnią, częścią biurową i pełnym węzłem sanitarnym. Budynek
usytuowany jest na ogrodzonym terenie. Obiekt posiada niezależne wejście dostępne
24 h/7 dni.
6. Podmiotem zarządzającym wynajmem miejsc noclegowych, sali konferencyjnej jest
„Kaczeńcowa 7”. Pierwszeństwo wynajmu obiektu mają członkowie Hufca ZHP
Kraków - Nowa Huta.
7. Na terenie siedziby obiektu kategorycznie zabronione jest picie alkoholu, palenie
tytoniu, używanie narkotyków oraz substancji odurzających.

II.

Noclegi.
1. System rezerwacji miejsc noclegowych.
1.1. Rezerwacja noclegów przyjmowana jest według kolejności zgłoszeń.
1.2. Rezerwacji miejsc w siedzibie Hufca można dokonać telefonicznie, pocztą
elektroniczną. Dane kontaktowe dostępne są na www.kaczencowa7.pl.
1.3. Rezerwacja jest ważna po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji przez pracownika
„Kaczeńcowej 7”.
1.4. Organizator zobowiązany jest do wpłaty całości kwoty za pobyt grupy w ośrodku,
na wskazane konto, min. 7 dni przed rozpoczęciem pobytu.
1.5. Cennik oferowanych usług znajduje się na www.kaczencowa7.pl.
1.6. Grupy harcerzy z Hufca Kraków-Nowa Huta mają pierwszeństwo rezerwacji
obiektu, zaś ceny pobytu ustalane są indywidualnie.
1.7. W przypadku odwołania pobytu w terminie krótszym niż 7 dni przed planowaną
rezerwacją, zostaje potrącone 10 % należności.
1.8. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji pobytu–
z powodów losowych lub z powodu technicznej awarii. W takiej sytuacji zostaje
zwrócona cała kwota za pobyt.
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2. Zakwaterowanie.
2.1. Doba hotelowa w „lokalu” trwa od godz. 1400 do godz. 1000 następnego dnia.
2.2. Przyjmowanie osób i grup odbywa się od godz. 1400 do 2100 w każdy dzień
tygodnia. W uzasadnionych przypadkach Goście mogą zająć pomieszczenia
w godzinach wcześniejszych w miarę wolnych miejsc, po zameldowaniu się.
2.3. Klucze do pokoi wydawane są wyłącznie pełnoletniemu opiekunowi grupy lub
pełnoletnim osobom indywidualnym po okazaniu przedstawicielowi obsługi
dowodu tożsamości.
2.4. Opiekun grupy podpisuje zobowiązanie o przestrzeganiu regulaminu obiektu
i bierze odpowiedzialność za pobyt grupy w „lokalu”.
2.5. Goście zobowiązani są do posiadania pościeli. W przypadku braku własnej
pościeli, zobowiązani są do wypożyczenia pościeli od obsługi ośrodka.
2.6. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować
w obiekcie razem z uczestnikami grupy.
2.7. Osoby niezameldowane w siedzibie Hufca mogą przebywać na jego terenie do
godziny 2100.
3. Wykwaterowanie.
3.1. Przy zwalnianiu miejsca w pokoju gość ma obowiązek:
a) zgłosić ten fakt obsłudze obiektu,
b) pokój uprzątnąć, wyposażenie zostawić w nienaruszonym stanie,
c) zdać pościel w miejscu pobrania, złożyć na łóżkach koce, kołdry, itp.,
d) zdać klucz.
3.2. Kierownik grupy zorganizowanej ma obowiązek zadbać o dopilnowanie porządku
w pokojach, zdać wszystkie klucze.
3.3. Obsługa obiektu sprawdza, czy pokoje i pomieszczenia zostały przekazane
w należytym stanie.
4. Odpowiedzialność ośrodka za przedmioty wartościowe oraz pieniądze.
4.1. Osoby przebywające w obiekcie są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów
wartościowych, w tym pieniędzy.
4.2. Kaczeńcowa 7 nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz
pieniądze wnoszone do obiektu.
5. Prawa osób przebywających w obiekcie:
5.1. Goście mogą korzystać z pobytu w placówce dowolną ilość dni po spełnieniu
wszystkich kryteriów przedstawionych w punktach II.1. i II.2.
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5.2. Osoby przebywające w obiekcie mają prawo korzystać z pomieszczeń
i wyposażenia tj.:
a) kuchni,
b) harcówki,
c) sali konferencyjnej/jadalni.
5.3. Obsługa obiektu ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu,
b) bezpieczeństwo przebywania gości,
c) bieżące usuwanie usterek i awarii,
d) utrzymywanie obiektu w należytym porządku.
6. Obowiązki osób przebywających w obiekcie
6.1. Osoby przebywające w lokalu zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem
obiektu i jego przestrzeganiem.
6.2. Od godziny 2200 do 700 obowiązuje cisza nocna.
6.3. Goście, którzy przychodzą późno lub bardzo wcześnie wychodzą z obiektu nie
powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Przesunięcie ustalonych
godzin ciszy jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach za wiedzą i zgodą
obsługi lokalu.
6.4. Przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w miejscu do tego
wyznaczonym tj. kuchni. Spożywanie posiłków może odbywać się jedynie w sali
konferencyjnej/jadalni.
Po
spożyciu
posiłków
kuchnię
i
salę
konferencyjną/jadalnię należy posprzątać, pozostawiając w niezmienionym stanie.
6.5. Spożywanie posiłków w sypialniach oraz używanie grzałek jest zabronione.
6.6. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność
i majątek obiektu należy zgłaszać obsłudze.
6.7. W obiekcie obowiązują zasady zgodnego współżycia, miru domowego i ogólna
kultura osobista, bez naruszania praw innych osób.
6.8. W obiekcie zabrania się:
a) uprawiania gier hazardowych,
b) sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu,
c) sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających (narkotyków),
d) palenia tytoniu,
e) używania otwartego ognia.
6.9. Gości zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz
przepisów ppoż. Ośrodek wyposażony jest w system alarmowy. Nieuzasadnione
uruchomienie alarmu spowoduje nałożenie opłaty karnej.
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6.10. Goście zobowiązani są do odpowiedzialnego korzystania z mediów, zgodnie
z dbałością o środowisko (oszczędność wody, energii elektrycznej, segregowanie
śmieci).
6.11. Zabrania się wchodzenia na dach budynku.
6.12. Grupy harcerskie i skautowe mogą rozpalić w harcówce świeczkę w miejscu do
tego przeznaczonym, przy zachowaniu najwyższych środków ostrożności.
W takim przypadku w harcówce cały czas musi przebywać pełnoletni opiekun.
6.13. Goście korzystający z noclegu obowiązani są do stosowania obuwia zamiennego.
III. Wynajem sali konferencyjnej.
1. Rezerwacja sali konferencyjnej przyjmowana jest według kolejności zgłoszeń.
2. Rezerwacji sali konferencyjnej można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną.
3. Zasady rezerwacji sali konferencyjnej są analogiczne do wynajmu miejsc noclegowych.
IV. Postępowanie w przypadku naruszenia regulaminu obiektu, odpowiedzialność za
szkody.
1. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów znajdujących się w obiekcie należy
zgłaszać obsłudze.
2. Za zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotów znajdujących się w obiekcie naliczona
będzie kara umowna w wysokości 200 zł za każdą uszkodzoną rzecz.
3. Zniszczenia mogą być usunięte przez Wynajmujących – po uzyskaniu zgody
i akceptacji przedstawiciela Oddziału Fundacji lub ustalona kwota przekazywana jest na
wskazany nr konta.
4. Zastrzeżenie powyższych kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez
Oddział Fundacji Kaczeńcowa 7 lub/i Hufiec ZHP Kraków– Nowa Huta
odszkodowania na zasadach ogólnych.
5. W razie przekroczenia niniejszego regulaminu lub nieodpowiedniego zachowania,
przedstawiciel obsługi, jest upoważniony do usunięcia korzystającego z pobytu
w ośrodku, bez zwrotu opłaty za noclegi, a ponadto do zawiadomienia o tym fakcie
właściwej szkoły, uczelni, organizacji, biura turystycznego.
6. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający z obiektu mają prawo
złożenia skargi do Zarządu Fundacji Kształcenia, Wypoczynki i Rekreacji lub komendy
Hufca ZHP Kraków- Nowa Huta.
V. Postanowienia końcowe
1. Zwierzęta mogą przebywać w ośrodku za zgodą upoważnionego przedstawiciela
obsługi.
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2. W sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w obiekcie jak:
zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający
są zobowiązani stosować się do wskazań upoważnionego przedstawiciela obsługi.
Załącznik nr 1
Zobowiązanie kierownika/organizatora grupy do przestrzegania Regulaminu obiektu przy ul.
Kaczeńcowej 7.
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