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Regulamin Schroniska Wędkarskiego w Pogorzelcu 
 

Regulamin został zatwierdzony Uchwałą nr 3/2022 Koła nr 3 Warszawa Mokotów z dnia 2.02.2022 roku 

 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

1. Z. usług Schronisk mogą korzystać wszyscy 

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu noclegów i łodzi mają: 

a. Uczestnicy zorganizowanych imprez koła, 

b. Aktualni i zasłużeni działacze koła, 

c. Członkowie Koła nr 3 Warszawa-Mokotów 

3. Usługi świadczone przez schroniska są płatne zgodnie z 

obowiązującymi i wywieszonymi cennikami. 

4. W przypadku  rezygnacji z wykupionej usługi przez 

usługobiorcę wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi. 

5. Za rezerwację powyżej 7 dni schronisko pobiera 

przedpłatę w wysokości 30% wartości zamówienia. 

Przedpłatę należy uiścić w kasie schroniska lub dokonać 

przelewu na konto OMPZW Koła nr 3 Warszawa 

Mokotów  nr r-ku 03 1090 1883 0000 0001 3684 8309 z 

dopiskiem: nazwy i terminu  zamówienia, Imię i 

Nazwisko zamawiającego. Przelew należy wykonać do 7 

dni po potwierdzeniu rezerwacji. 

6. Po godzinie zamknięcia bramy na terenie schronisk nie 

wolno  przebywać osobom niezameldowanym. 

7. W schronisku obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 

otworzenia bramy. 

8. Z opłaty za korzystanie z schronisk zwolnieni są: 

a. Koleżanki i koledzy będący w delegacji służbowej 

zatwierdzonej przez Zarząd Koła 

b. Koleżanki i koledzy wykonujący prace zlecone przez 

Zarząd Koła 

c. Inne osoby za zgodą Zarządu Koła 

9. Na terenie Schroniska obowiązują zasady bezpieczeństwa 

związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. 
 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 
 

1. W schronisku doba liczy się od godz. 1200 do godz. 

11:00 dnia następnego. 

2. Przybywający do schroniska winni przedstawić 

kierownictwu następujące dokumenty: 

a. legitymację PZW 

b. dowód osobisty 

c. Skierowanie z Zarządu Koła nr 3 (w przypadku 

opłacenia pobytu w Kole) w/w dokumenty będą 

podstawą do rejestracji pobytu i rozliczenia 

finansowego 

3. Otrzymujący zakwaterowanie w schronisku ma 

obowiązek dokładnego sprawdzenia wyposażenia pokoju 

zgodnie z kartą inwentarza. Od tego momentu 

wynajmujący ponosi materialną odpowiedzialność za 

powierzony sprzęt. 

4. Przebywająca zbiorowo grupa (wycieczka) nie może 

zajmować żadnych pomieszczeń przed okazaniem 

Kierownikowi schroniska listy uczestników oraz pisma 

uprawniającego do korzystania z pomieszczeń i urządzeń 

schroniska. 

5. Korzystający z prawa pobytu w schronisku mają       

zagwarantowane: 

a. Miejsce  zakwaterowania wyposażone w  sprzęt i 

akcesoria wymienione w karcie inwentarza oraz 

pościel. 

b. Korzystanie z urządzeń socjalnych, sportowych. 

c. Dodatkowego wyposażenia sprzętu jak: butle gazowe 

garnki itp. 

d. Wypożyczenie łodzi oraz łodzi z silnikiem 

elektrycznym i spalinowym. 

e. Łodzie wypożyczane są po 15 minutach od otwarciu 

bramy wjazdowej, a muszą być zdane na 30 minut 

przed zamknięciem bramy. 

6. Kierownik schroniska ma prawo do nie wydania łodzi 

m.in.: dzieciom do lat 16, osobom nietrzeźwym i w 

innych uzasadnionych przypadkach. 

7. Wypożyczający zobowiązany jest do dokonania opłat 

zgodnie z cennikiem i pozostawienie danych 

kontaktowych. 

8. Wypożyczający jest zobowiązany do użytkowania 

wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i 

zdawania go w stanie niezmiennym. 

9. Wypożyczający będzie obciążany, zgodnie z 

obowiązującym cennikiem, za wszystkie straty dokonane 

w powierzonym sprzęcie. 

10. Wszystkie uszkodzenia wypożyczonego sprzętu, wykryte 

w trakcie użytkowania powinny być niezwłocznie 

zgłoszone kierownikowi Schroniska. 

11. Łodzie mogą być użytkowane tylko z silnikiem do 4 KM. 

12. Cumowanie łodzi w porcie: miejsce cumowania łodzi 

ustala i przydziela kierownik schroniska lub członek 

Zarządu Koła. Kierownik schroniska lub członek Zarządu 

Koła może zmienić miejsce cumowania w zależności od 

potrzeb. 

13. W interesie wszystkich przebywających w schronisku jest 

utrzymanie czystości w miejscach wspólnego 

użytkowania. Szczególnej uwadze poleca się WC, 

umywalnie, pojemniki  na odpady. 

14. Samochody i inne pojazdy wolno parkować tylko na 

wyznaczonym terenie. 

15. W dniu opuszczenia schroniska korzystający z jego usług  

ma obowiązek dokładnego sprzątnięcia pomieszczeń i 

łodzi, oczyszczenia i umycia wszystkich naczyń oraz 

zwrotu pościeli i sprzętu wypożyczonego na czas pobytu. 

16. Za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie 

schroniska Koło nie ponosi odpowiedzialności. 

Korzystający z schroniska swoim zachowaniem nie mogą 

zakłócać ciszy i spokoju współuczestnikom. 

17. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do dbania o 

środowisko naturalne.  Zabronione jest też wyrzucanie 

śmieci do lasu i zanieczyszczanie wody.   Prosi się też o 

utrzymanie porządku na pomoście i w skrobaniu  ryb. 

18. W stosunku do osób naruszających postanowienia 

niniejszego Regulaminu mogą być wyciągnięte 

konsekwencje organizacyjne i administracyjne 

 

POZOSTAW  POMIESZCZENIE  W  TAKIM  STANIE, 

W  JAKIM  CHCIAŁBYŚ  JE  ZASTAĆ! 


