Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 190/2018
z dnia 26 września 2018 r.
Komendanta-Rektora
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

REGULAMIN
OŚRODKA „WAŁPUSZ”
Część I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Ośrodek Wałpusz należy do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
2. Ośrodek dysponuje domkami 2, 3, 4 i 5-osobowmi. Każdy domek posiada ściśle określoną
liczbę miejsc noclegowych.
3. Pobyt w domku dzieci do lat 7, które nie wymagają odrębnego miejsca noclegowego jest
nieodpłatny.
4. Na terenie Ośrodka Wałpusz kwaterowani mogą być uczestnicy przedsięwzięć
organizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz osoby indywidualne, które
dokonały wcześniejszej rezerwacji telefonicznie bądź mailowo.
5. Przy rezerwacji indywidualnych miejsc noclegowych w Ośrodku należy wpłacić zaliczkę
w wysokości 40% całkowitej kwoty za pobyt. Pozostałą kwotę należy uregulować po
przyjeździe do Ośrodka. W przypadku rezygnacji z pobytu w Ośrodku w czasie krótszym
niż 21 dni przed terminem przyjazdu zaliczka nie podlega zwrotowi.
6. Na terenie Ośrodka wyznaczono pole campingowe i namiotowe i tylko w jego obrębie
istnieje możliwość rozstawienia namiotu lub postawienia przyczepy campingowej.
7. Jeśli z przyczyn niezależnych od Ośrodka, przyjazd lub pobyt uległ opóźnieniu lub
skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste), zwrot wpłaconej kwoty za czas
niewykorzystany nie jest należny.
Zameldowanie i zakwaterowanie
§ 2.
1. Zakwaterowanie osoby w domku następuje w oparciu o zameldowanie dokonywane
poprzez wpis w karcie meldunkowej na podstawie okazanego dokumentu tożsamości.
2. W momencie zakwaterowania upoważniony pracownik Ośrodka wydaje klucz do domku
oraz kartę wstępu na teren Ośrodka, za które osoba zakwaterowana ponosi
odpowiedzialność materialną.
3. Wykwaterowanie osoby następuje z chwilą zwrotu klucza od domku i karty wstępu.

4. Wykwaterowanie jest podstawą do wymeldowania osoby i na jej żądanie potwierdzenia
przez uprawnionego pracownika na druku delegacji służbowej okresu pobytu w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie
Część II
Przepisy porządkowe
§ 3.
1. Zajęcie przez osobę wskazanego domku poprzedza obowiązek zapoznania się przez nią z
niniejszym regulaminem. Podpis w karcie meldunkowej osoby zakwaterowanej stanowi
zobowiązanie do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Ośrodku.
2. Osoba zakwaterowana, po otrzymaniu klucza zobowiązana jest sprawdzić zgodność
wyposażenia pomieszczenia mieszkalnego z kartą inwentarzową oraz dokonać oceny
jego stanu, a także korzystać z urządzeń wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Wszelkie niezgodności stanu inwentarzowego z faktycznym oraz zauważone usterki lub
uszkodzenia powinny być zgłoszone niezwłocznie osobie odpowiedzialnej za
zakwaterowanie w Ośrodku lub, pod jej nieobecność, funkcjonariuszowi pełniącego
obowiązki oficera dyżurnego WSPol.
4. Osoba opuszczająca domek zobowiązana jest posprzątać zajmowane pomieszczenia,
zamknąć okna, odłączyć od napięcia urządzenia elektryczne, zgasić światło, dokładnie
zamknąć dopływ wody (kran, prysznic) oraz zamknąć drzwi wejściowe na klucz.
5. Za zniszczone, uszkodzone lub utracone mienie, pobierane są należności zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
6. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, w wyniku których powstały
szkody, stanowią podstawę do obciążenia osoby zakwaterowanej.
7. Nie stanowią podstawy do odpowiedzialności materialnej szkody powstałe w domku lub
pozbawiające cech używalności wyposażenia pomieszczenia, zaistniałe w sposób
niezawiniony wskutek ich właściwej eksploatacji lub naturalnego zużycia. Powyższe
okoliczności nie zwalniają z obowiązku, o którym mowa w pkt. 2, 3 i 4.
8. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.
9. W pomieszczeniach Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych,
w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych;
10. Osoba wynajmująca domek nie ma prawa dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić
jakichkolwiek nakładów lub zmian w zajmowanym domku.
11. O konieczności dokonania napraw lub nakładów osoba wynajmująca domek zobowiązana
jest niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za zakwaterowanie w Ośrodku
lub, pod jej nieobecność, funkcjonariusza pełniącego obowiązki oficera dyżurnego
WSPol.
12. Doba pobytowa rozpoczyna się o godzinie 1500 pierwszego dnia i trwa do godziny 1200
dnia następnego.
13. Osobom nie zameldowanym zabrania się przebywać w Ośrodku w czasie od godziny 2200
do godziny 0600 dnia następnego.
14. Pojazdy osób korzystających z Ośrodka powinny być parkowane w miejscu do tego
wyznaczonym. Zabrania się pozostawiania pojazdu w bezpośrednim sąsiedztwie domku.
Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy i pozostawione w nim mienie.
15. Na terenie Ośrodka wyznaczono miejsce do kąpieli. Sposób z jego korzystania a także
wypożyczalni sprzętu pływającego i rekreacyjnego określają odrębne regulaminy.
16. Osoby zakwaterowane obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 06.00

17. Osoby korzystające z Ośrodka zobowiązują się zachować spokój umożliwiający innym
osobom należyty wypoczynek.
§ 4.
1. Osobie zakwaterowanej na terenie Ośrodka zabrania się:
a) wprowadzania osób nieuprawnionych;
b) udostępniania miejsca noclegowego osobie nie posiadającej do niego prawa, pod
rygorem obowiązku zapłaty należności za każdą dodatkową osobę w wysokości
określonej w obowiązującym cenniku. W przypadku przekroczenia liczby osób
korzystających z domku bez wiedzy osoby upoważnionej, Ośrodek zastrzega sobie
prawo do odmowy dalszego zakwaterowania, bez konieczności zwrotu wniesionej
wcześniej opłaty;
c) wnoszenia, przechowywania i zażywania środków odurzających i innych podobnie
działających substancji oraz przebywania pod ich wpływem;
d) przechowywania materiałów mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób
i mienia;
e) korzystania z urządzeń i wyposażenia pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem;
f) prowadzenia działalności handlowej lub akwizycyjnej oraz uprawiania gier
hazardowych;
g) dokonywania zbiórek pieniężnych bez zgody Komendanta-Rektora WSPol;
h) użytkowania urządzeń grzewczych, nie będących na wyposażeniu zajmowanych
domków;
i) rozniecania ognisk, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych a także pozostawiania
ognisk nie wygaszonych;
2. Dopuszcza się możliwość przywożenia zwierząt domowych, z zastrzeżeniem, iż w
obrębie Ośrodka psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu oraz każdorazowo po
nich sprzątać.
3. Osoby niewłaściwie korzystające ze sprzętu, wyposażenia, domków ponoszą
odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody, zgodnie z przepisami wewnętrznymi
WSPol dotyczącymi postępowania w przypadku szkód wyrządzonych w mieniu.
4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione na terenie
Ośrodka.
Część III
Przepisy końcowe
§ 5.
1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegana
obowiązujących regulaminów a także wykonywania poleceń osób pełniących nadzór nad
Ośrodkiem. Odmawia się ponownego przyjęcia osób, które podczas poprzedniego pobytu
rażąco je naruszyły.
2. Wszelkie uwagi i wnioski związane z korzystaniem i udostępnianiem domków oraz
sprzętu można kierować bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za zakwaterowanie.
3. Ośrodek pobiera opłatę miejscową od osób indywidualnych zgodnie z postanowieniem
Rady Gminy Szczytno.

