
Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Druh”
w Jeleniej Górze

1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Druh” zwane dalej „schroniskiem” prowadzone
jest przez ZHP Chorągiew Dolnośląską, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, NIP 897-172-
05-40, Hufiec Karkonoski, ul. Piotra Skargi 19 bud. B, 58-500 Jelenia Góra.

2. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje:
 Młodzieży szkolnej,
 Studentom,
 Nauczycielom,
 Nauczycielom akademickim,
 Wychowawcom,
 Innym pracownikom oświaty,
 Członkom PTSM,
 Członkom IYHF lub obcokrajowcom posiadającym legitymację własnego 

krajowego stowarzyszenia schronisk młodzieżowych. 
3. Z noclegu w miarę wolnych miejsc mogą korzystać także inne osoby.
4. Przyjmowanie osób w schronisku odbywa się w  godzinach od 16:00 do 21:00. 

Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do 10:00 dnia następnego. Wszystkich 
nocujących obowiązują przepisy meldunkowe.

5. Od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.
6. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, 

przydzielonych przez kierownika schroniska.
7. Kierownik grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w  

schronisku razem z uczestnikami i sprawować nad nimi nadzór. W przeciwnym 
razie grupa nie może zostać przyjęta do schroniska.

8. Osoby nocujące w  schronisku mogą zrezygnować z bielizny pościelowej 
schroniska pod warunkiem posiadania własnych śpiworów bieliźnianych lub 
własnego prześcieradła oraz poszwy na kołdrę i poduszkę.

9. Przygotowywanie posiłków odbywa się tylko w kuchniach samoobsługowych, a 
konsumpcja – w jadalni.

10. Używanie grzałek elektrycznych, czajników bezprzewodowych i ognia otwartego 
jest zabronione.

11. W schronisku obowiązuje schludny ubiór i kulturalne zachowanie.
12. Na terenie schroniska zabronione jest picie alkoholu, palenie tytoniu oraz 

spożywanie innych wszelkiego rodzaju rodzaju używek. 
13. Nocujących w  schronisku obowiązuje konieczność utrzymania porządku.
14. Za wszelkie szkody wyrządzone w schronisku i na jego posesji odpowiada 

kierownik grupy lub pełnoletni indywidualny turysta. Wysokość odszkodowania 
ustala kierownik schroniska.

15. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do korzystających ze 
schroniska. 



16. Korzystający w tracie meldowania się zobowiązany jest uiścić ustaloną opłatę za 
swój pobyt. 

17. W razie przekroczenia regulaminu schroniska kierownik schroniska uprawniony 
jest do usunięcie winnego z placówki. 

18. Skargi i wnioski można kierować do kierownika schroniska w formie pisemnej.
19. We wszystkich sprawach nie ujętych w  regulaminie korzystający ze schroniska są 

zobowiązani stosować się do wskazań kierownika lub osoby przez niego 
delegowanej.


