REGULAMIN OŚRODKA
Ośrodek Kolonijno-Wczasowy BRYZA 72-330 Mrzeżyno, ul. Trzebiatowska 17 tel. (09) 38 66 288
1.W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Doba w ośrodku Bryza rozpoczyna się od posiłku:
Grupy rozpoczynające pobyt śniadaniem – zakwaterowanie od godz. 7:00
Grupy rozpoczynające pobyt obiadem – zakwaterowanie od godz. 12:00
Grupy rozpoczynające pobyt kolacją – zakwaterowanie od godz. 16:00
Doba w ośrodku Bryza kończy się od posiłku:
Grupy kończące pobyt śniadaniem –opuszczenie ośrodka do godz.10:00
Grupy kończące pobyt obiadem –opuszczenie ośrodka do godz.14:00
Grupy kończące pobyt kolacją –opuszczenie ośrodka do godz.18:00
2.W przypadku przedłużenia pobytu w ośrodku naliczane są dodatkowe opłaty za pobyt. Ośrodek
nie przyjmuje zwierząt.
3.Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną za pobyt opłatę.
4.Z pomieszczeń ogólnodostępnych (także prysznice i toalety) można korzystać od godz. 7:00 do
22:00. W ośrodku znajdują się prysznice ogólnodostępne, prosimy o zachowanie bezpieczeństwa i
nadzór opiekunów grup nad dziećmi podczas kąpieli.
5.Zabrania się wynoszenia jedzenia ze stołówki, naczyń, sztućców i innych rzeczy będących
wyposażeniem stołówki. Stołówka ośrodka otwarta jest tylko w godzinach wydawania posiłków.
Godziny serwowania posiłków ustalane są przez kierownika ośrodka dla każdej z grup. Miejsca na
stołówce są stałe dla danej grupy podczas całego pobytu i ustalane bezpośrednio po przyjeżdzie z
kierownikem wycieczki. Stołówka pracuje zmianowo - prosimy o przybywanie na posiłki
punktualnie całą grupą pod opieką wychowawców.
6.Osoby wprowadzające się do pokoju jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem ośrodka
i sprawdzeniem wyposażenia. Wszystkie zastane usterki i uszkodzenia w wyposażeniu pokoju
powinny być niezwłocznie zgłoszone personelowi ośrodka. W innym przypadku mogą one zostać
uznane jako uszkodzenia powstałe podczas pobytu i rozliczone zgodnie z regulaminem ośrodka.
7.Klucze do pokoi wydawane są kierownikowi wycieczki, pod ktorego opieką się znajdują na czas
pobytu grupy w ośrodku. Po zakończeniu pobytu klucze pozostawione zostają w drzwiach od
pokoi. W przypadku zagubienia klucza od pokoju wydawany jest nowy klucz dopiero po uiszczeniu
jednorazowej opłaty, za wymianę klucza, w wysokości 50 zł.
8.Koce, kołdry, poduszki, pościel są na wyposażeniu pokoi w dniu przyjazdu. Ośrodek nie
zapewnia wymiany pościeli podczas turnusów.
9.Ośrodek nie zapewnia sprzątania pokoi, śmieci prosimy wynosić w workach jednorazowych do
głownego pojemnika znajdującego się na zewnątrz ośrodka( przy parkingu obok boiska do
siatkówki). Worki na śmieci znajdują się na recepcji lub są wydawane przez kierownika ośrodka.
Zabrania się przechowywania żywności w pokojach. Prosimy o wyrzucanie butelek pastikowych
po napojach bez zakrętek.
10.Opłata za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu do ośrodka. W przypadku
wcześniejszego wyjazdu naszych klientów nie zwracamy niewykorzystanej opłaty za pobyt.
11.Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach ośrodka od godz. 8-ej do godz.
22-ej. Przebywanie osób postronnych może odbywać się za wiedzą i zgodą kierownika ośrodka.
12.Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości,

pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny
pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.
13.Rzeczy wartościowe oraz pieniądze na życzenie gościa przechować można w depozycie w
recepcji.
14.Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju należy sprawdzić czy zakręcone są krany,
wygaszone światło, zamknięte okna oraz czy nie zaprószono ognia.
15.Korzystających w ośrodku z pokoi gościnnych uprasza się do utrzymywania czystości w okresie
swojego pobytu.
16.Prosimy o wywieszanie mokrej bielizny na specjalnych sznurach na terenie ośrodka. Zabrania
się wywieszania rzeczy przez okna w pokojach. Ze wzgledów bezpieczeństwa prosimy o otwieranie
okien tylko uchylnie.
17.Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
18.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do gościa.
19.Ośrodek nie odpowiada za zaginione pieniądze , papiery wartościowe oraz inne kosztowności
nie złożone do depozytu.
20.Zachowanie gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego
pobytu innych gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę
zasadę.
21.Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i przekazać klucz
kierownikowi wycieczki
22.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy
odwiedzających go osób. Szkody rozliczane są na miejscu.
23.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również
zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
24.Ośrodek nie zapewnia opieki medycznej ani pielęgniarskiej dla grup zorganizowanych. W
przypadkach zachorowań prosimy korzystać z Ośrodka Zdrowia w Mrzeżynie tel. (091)3866599.
Czynny w godz. 8-18 (przerwa na wizyty domowe 14-16) Dyżury nocne – przychodnia ul.
Łopuskiego 31 Kołobrzeg, w nagłych i uzasadnionych wypadkach proszę wezwać pogotowie.
25. W Ośrodku Kolonijnym Bryza obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
26.Po zakończeniu pobytu użytkownik zobowiązany jest przekazać pokój w takim stanie w jakim
go otrzymał.
27.Goście ośrodka mogą korzystać z terenu rekreacyjnego wokół ośrodka nieodpłatnie. W ramach
pobytu grup zorganizowanych ośrodek zapewnia ognisko oraz dyskotekę podczas pobytu
(nagrania dostarczane są przez grupy przed rozpoczęciem dyskoteki) Termin dyskoteki oraz
ogniska dla grupy ustala kierownik ośrodka o czym informuję wcześniej kierownika wycieczki. Nad
obsługą ogniska czuwa personel ośrodka. Zabrania się samodzielnego rozpalania ogniska lub
podkładania drewna do ognia.
Dodatkowe ogniska i dyskoteki są płatne i ustalane bezpośrednio z kierownikem ośrodka (ognisko
– 100 zł, dyskoteka – 150 zł)
Zgodnie z regulaminem dyskoteki powinny zakończyć się przed godziną 22:00.
28.Sprzęt sportowy (piłki, paletki do tenisa stołowego i badmintona) znajdują się w recepcji
ośrodka lub są wydawane każdorazowo przez kierownika ośrodka na życzenie gości. Sprzęt
wydawany jest kierownikowi grupy lub uczestnikom za okazaniem legitymacji szkolnej. Sprzęt
należy niezwłocznie zwrócić do recepcji ośrodka po zakończeniu jego użytkowania.
Proszę o przestrzeganie powyższych zasad by nie narazić się na przykrość, niewygody lub
niepotrzebne wydatki. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do obsługi ośrodka.

