
Regulamin obiektu COS-PZA "Betlejemka"

1. "Betlejemka" jest obiektem szkoleniowym - siedzibą Centralnego Ośrodka Szkolenia PZA i służy jako
(kolejno):

 A. baza lokalowa, sprzętowa i dydaktyczna szkoleń organizowanych bezpośrednio przez COS-PZA,
 B. baza lokalowa kursów prowadzonych przez kadrę instruktorską PZA,
 C. baza lokalowa i ośrodek doradczy dla treningowej działalności taternickiej.

2. Obiektem i zasobami materialnymi COS-PZA zarządza Kierownik COS-PZA "Betlejemka" (zwany
dalej Kierownikiem Obiektu) lub wyznaczony przez niego zastępca.

3. Kierownik Obiektu jest zobowiązany do współpracy z Kierownikiem Kursów COS-PZA.

4. Planowany pobyt osób i grup w Betlejemce powinien być uprzednio uzgadniany z Kierownikiem
Obiektu. Rezerwacja miejsc jest możliwa drogą internetową lub telefonicznie.

5. "Betlejemka" udostępnia dwie sale mieszkalne:
• "salę ogólną" - 20 miejsc dla gości,
• "pokój instruktorski" - 8 miejsc dla kadry.

6. Priorytet przyznawania miejsc w Betlejemce (od najwyższego do najniższego):
 A. kursy centralne - organizowane przez COS-PZA oraz organizowane przez komisje sportowe

PZA (o ile są uzgodnione z Kalendarium COS-PZA),
 B. kursy organizowane przez instruktorów PZA,
 C. imprezy klubowe o charakterze dydaktycznym,
 D. osoby indywidualne z klubów zrzeszonych w PZA (pobyt szkolno-treningowy).

7. Ceny noclegów i zasady przyznawania zniżek ustala Zarząd PZA.

8. Opłata za nocleg nie obejmuje opłaty związanej z obecnością na obszarze TPN.

9. Typowe sprawy formalne, w tym: meldowanie, uiszczanie opłat oraz telefoniczne rezerwacje miejsc,
obsługiwane są w pokoju Kierownika Obiektu w godzinach 20:00 - 22:00.

10. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:30 do godziny 6:00. W tym czasie zabronione są wszelkie
zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

11. W przypadkach uzasadnionych interesem trwającego kursu, Kierownik Obiektu lub Kierownik Kursów
COS-PZA mają prawo doraźnie zmienić obowiązujące godziny ciszy nocnej.

12. "Betlejemka" jest zamykana na czas ciszy nocnej. Osoby wychodzące z obiektu w godzinach nocnych,
winny zadbać o skuteczne zamknięcie za sobą drzwi frontowych.

13. W obiekcie obowiązują ostre normy przeciwpożarowe. Bezwzględnie, pod rygorem natychmiastowego
wydalenia, zabrania się:

• używania prywatnych palników, kocherów oraz pochodni itp. we wszelkich pomieszczeniach
obiektu oraz w jej bezpośredniej bliskości na zewnątrz,

• używania nieoprawionych świec, przemieszczania się z zapalonymi świecami lub lampami
naftowymi w ręku,

• używania stacjonarnej kuchni gazowej bez nadzoru,
• palenia tytoniu lub innych używek wewnątrz obiektu (dotyczy to również toalet) oraz na balkonie

i w przedsionku.
• posiadania materiałów łatwopalnych i wybuchowych.

14. Zabronione jest wnoszenie do obiektu jakiejkolwiek broni.

15. Zabronione jest posiadanie i używanie wszelkich środków odurzających.



16. Zabrania się wchodzenia do obiektu w rakach (raki należy zdejmować i zakładać na zewnątrz) oraz
stawania rakami na niezabezpieczonej podłodze lub meblach np. podczas przymierzania - dotyczy to
również przedsionka.

17. Osoby wchodzące do obiektu winny przed wejściem zadbać o oczyszczenie ubrania, butów i sprzętu (np.
nart) ze śniegu lub błota.

18. We wnętrzu Obiektu obowiązuje wyłącznie miękkie obuwie. Obuwie górskie (także narciarskie) musi
być pozostawione w korytarzu na parterze na przeznaczonym do tego regale. Osoby goszczące
w obiekcie winny posiadać własne obuwie domowe.

19. Zabrania się układania na podłodze i zawieszania sprzętu taternickiego lub innych przedmiotów
w sposób narażający mieszkańców na zranienie lub kontuzję. Narty mają być przechowywane wyłączie
w przeznaczonym dla nich stojaku.

20. "Betlejemka" nie prowadzi żadnej komercyjnej działalności gastronomicznej.

21. Przygotowywanie gorących posiłków dozwolone jest wyłącznie w obrębie kuchni turystycznej
(metalowy blat i ściana zabezpieczona blachą). Do dyspozycji gości jest stacjonarna czteropalnikowa
kuchenka gazowa, na której można gotować posiłki oraz grzać wodę do mycia.

22. "Betlejemka" nie udostępnia zastaw stołowych ani kuchennych. Goście powinni być wyposażeni we
własne menażki, kubki i sztućce.

23. Każdy mieszkaniec obiektu ma przydzielony kosz na żywność. Kosze z żywnością winny być
przechowywane na przeznaczonym do tego regale.

24. Nie wolno pozostawiać menażek i innych naczyń w kuchni turystycznej ani w umywalni.

25. Zabronione jest pozostawianie bez kontroli łatwo psujących się produktów spożywczych.

26. We wszystkich pomieszczeniach obiektu należy zachowywać higienę. W razie nabrudzenia, należy
skorzystać z zawsze dostępnych środków czystości i doprowadzić miejsce po sobie do porządku.

27. W sanitariatach, w razie rozlania wody na podłodze, należy ją niezwłocznie sprzątnąć. W razie
problemów technicznych należy zwrócić się o pomoc do Kierownika Obiektu.

28. Nie wolno żadnymi przedmiotami przesłaniać krat wylotowych konwekcyjnego przewodu grzewczego.

29. Kierownik Obiektu ma prawo zażądać od mieszkańców "Betlejemki" pomocy w przeniesieniu opału lub
butli gazowych z zaplecza do wnętrza budynku.

30. Należy bezwzględnie stosować sie do wszystkich poleceń Kierownika Obiektu, dotyczących
szczegółowych zasad użytkowania urządzeń i instalacji (elektrycznych, gazowych i wodnych).

31. Wszelkie niesprawności, a przede wszystkim awarie instalacji wodnej, elektrycznej lub gazowej należy
bezzwłocznie zgłaszać Kierownikowi Obiektu.

32. Nie wolno samowolnie podejmować jakichkolwiek napraw instalacji.

33. COS-PZA nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe pozostawione
w "Betlejemce" bez nadzoru ze strony ich właściciela.

34. Na terenie "Betlejemki" mają prawo przebywać wyłącznie jej zameldowani mieszkańcy. Osoby
składające wizytę mieszkańcom są zobowiązane do uzyskania zgody Kierownika Obiektu na czasowe
przebywanie w obiekcie. Kierownik ma prawo do odmówienia takiej zgody.

35. O zaobserwowanych niepokojących zjawiskach należy bezzwłocznie informować Kierownika Obiektu.
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