Regulamin Porządkowy Stanicy Wodnej PTTK w Bachotku
1.

Z noclegu korzystać mogą tylko osoby , które :
- zostały zameldowane w recepcji obiektu
- opłaciły należność za nocleg wg cen wynikających z obowiązujących cenników

Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach sypialnych i na
terenie obiektu tylko do godz. 22.00 . Do sal wspólnych mają wstęp tylko osoby
zameldowane .
3.
Doba noclegowa trwa w obiekcie od godz. 13. 00 do godz. 10.00 dnia następnego
.
4.
Po zakończeniu pobytu w obiekcie , turysta zobowiązany jest oddać klucz w
recepcji obiektu .
5.
Wynoszenie z pawilonów i domków oraz używanie na zewnątrz mebli , koców ,
pościeli itp. Przedmiotów jest zabronione , podobnie jak przemieszczanie mebli w pokojach.
6.
PTTK nie odpowiada za rzeczy turystów pozostawione przez nich w salach i
pomieszczeniach o przeznaczeniu ogólnym , jak stołówka itp.
7.
Cisz nocna obowiązuje od godz. 22 . 00 do godz. 7.00
2.

Z odbiorników radiowych i telewizyjnych pomieszczeniach i na terenie ośrodka
korzystać należy tylko w taki sposób , by nie zakłócać wypoczynku innym turystom .
8.

W pomieszczeniach ośrodka nie należy używać urządzeń grzewczych i kuchennych
elektrycznych , nie stanowiących wyposażenia pomieszczeń z wyjątkiem maszynek do
golenia .
9.

Rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia na terenie obiektu jest wzbronione .
Niedopałki papierosów i zapałki wyrzucać tylko do pojemników metalowych specjalnie
oznaczonych . Rozpalanie ognisk jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem
ośrodka w wyznaczonym miejscu .
10.

Pojazdy mechaniczne , samochody , motocykle i rowery ustawiać tylko w miejscach
wyznaczonych po uprzednim uregulowaniu należności w recepcji obiektu .
11.

W przypadku zagrożenia pożarowego turyści zobowiązani są do udzielenia pomocy
w akcji ratunkowej i wykonywania poleceń osoby kierującej akcją .
12.

Namioty wolno rozstawiać tylko w miejscach wyznaczonych przez kierownika
obiektu.. Miejsca po rozstawieniu namiotu należy doprowadzić do stanu poprzedniego .
13.

14.

Poruszanie się motorowerami i innymi pojazdami na terenie ośrodka jest zabronione

.
Zwierzęta domowe na terenie ośrodka obowiązkowo
wstępu na plażę .
15.

na smyczy i mają zakaz

W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu oraz zarządzeń
porządkowych kierownika obiektu , kierownik obiektu ma prawo i obowiązek usunięcia
turysty z obiektu.
16.

Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Stanicy dozwolony jest jedynie pod opieką
osób dorosłych.
17.

TURYSTO - przestrzeganie niniejszego regulaminu ułatwi wypoczynek Tobie i innym.
Uwagi i spostrzeżenia , które mogą być pomocą w usprawnieniu usług wpisz do książki „
skarg i wniosków „ która znajduje się w recepcji

Zarząd Oddziału PTTK w Brodnicy

