
 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYNAJMU POKOI W INTERNACIE 

Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 

 

Gości zakwaterowanych w Internacie obowiązują przepisy zawarte w niniejszym Regulaminie. 

Dziękujemy za przestrzeganie Regulaminu, który służy zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa 

pobytu wszystkich zakwaterowanych w Internacie. 

§ 1 

1. Pokój w Internacie wynajmowany jest na doby. 

2. Doba noclegowa trwa od godziny 16 00 do godziny 10 00 dnia następnego. W wyjątkowych 

sytuacjach Internat zastrzega sobie prawo do zmiany godziny trwania doby noclegowej, 

z uprzednim poinformowaniem Gości. 

3. Goście przybywający do Internatu zobowiązani są do zgłoszenia się w pokoju 

wychowawców w celu dopełnienia formalności. 

4. Osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Internatu powinny znajdować się pod stałym 

nadzorem opiekunów. 

5. Goście mają prawo do korzystania ze stołówki szkolnej.  

§ 2 

1. W Internacie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22 00 do 6 00. 

2. W godzinach ciszy nocnej w Internacie mogą przebywać tylko osoby zakwaterowane. 

3. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób przebywających 

w Internacie. 

4. Goście mają obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju oraz zachowania go 

w stanie nienaruszonym. 

5. Ze względów bezpieczeństwa, Goście opuszczający pokój powinni każdorazowo zamknąć 

okna, zakręcić krany, wyłączyć wszelkie urządzenia z gniazdek elektrycznych oraz zamknąć 

drzwi. 

6. Goście zobowiązani są do utrzymania porządku w pokojach oraz wynoszenia śmieci. 

7. Goście powinni zawiadomić pracownika Internatu o wystąpieniu szkody/awarii/usterki 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

8. W uzasadnionych sytuacjach pracownik Internatu może wejść do zajmowanego pokoju 

podczas nieobecności Gości. 

9. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia 

przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Internatu powstałe z ich winy. 

 



10. W dniu wykwaterowania należy zdjąć poszewki z pościeli. 

11. Przed zdaniem klucza, pracownik Internatu ma prawo dokonać przeglądu pokoju 

w obecności Gości. 

12. Internat nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty Gości. 

13. Internat nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokojach po wykwaterowaniu Gości. 

§ 3 

1. Internat posiada system zagrożenia pożarowego obejmujący urządzenia sygnalizacyjno -

alarmowe. Za nieuzasadnione uruchomienie sygnalizacji pożarowej oraz przyjazd jednostek 

interwencyjnych lub serwisu, odpowiedzialność ponosi Gość. 

§ 4 

Na terenie Internatu obowiązuje zakaz:  

1. Wnoszenia, przechowywania, rozprowadzania, spożywania alkoholu oraz przebywania 

na terenie Internatu w stanie wskazującym na jego spożycie. 

2. Rozprowadzania, udostępniania, zażywania i posiadania narkotyków, środków odurzających 

oraz przebywania pod ich wpływem. 

3. Palenia papierosów i e – papierosów. 

4. Używania ognia otwartego, np. świecy, kadzidełka, zapalniczki. 

5. Używania materiałów niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. 

6. Korzystania w pokojach z własnych elektrycznych  urządzeń grzewczych typu: żelazko, 

czajnik, grzejnik, toster, podgrzewacz, itp. 

7. Przywłaszczania cudzej własności. 

8. Wprowadzania i posiadania zwierząt. 

9. Siadania na parapetach, wychylania się przez okna.  

10. Wynoszenia naczyń ze stołówki szkolnej oraz aneksu kuchennego.  

11. Przenoszenia wyposażenia pokoi. 

12. Wykorzystywania wyposażenia pokoi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 5 

W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie obowiązują postanowienia zawarte 

w Regulaminie Internatu Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku 

dostępnym na stronie internetowej Szkoły/Internatu. 

 


