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Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2015 
Dyrektora Samorządowego Centrum 
Kultury w Sarbinowie 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BAZY NOCLEGOWEJ 
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W SARBINOWIE 

 
1. Pokój w bazie noclegowej udostępniany jest w dniu przybycia do godziny 13.00 dnia 

następnego. 
 

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w zgłoszeniu rezerwacyjnym 
osoba korzystająca z bazy noclegowej powinna zgłosić w Biurze SCK w Sarbinowie. 
Przedłużenie pobytu będzie uwzględniane w miarę posiadanych możliwości (wolne 
miejsca noclegowe). 
 

3.  SCK w Sarbinowie nie  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy 
wniesionych przez osoby korzystające z usług noclegowej w zakresie określonym 
przepisami art. 846-849 k.c. 

 
4. W razie wystąpienia szkody osoba korzystająca z bazy noclegowej powinna 

niezwłocznie po jej stwierdzeniu zawiadomić o tym fakcie pracownika SCK  
w Sarbinowie. 

 
5. SCK w Sarbinowie  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę 

samochodu lub innego pojazdu należącego do osoby korzystającej z bazy noclegowej. 
 
6. Osoba korzystająca z bazy noclegowej ponosi odpowiedzialność materialną za 

wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia, w tym w szczególności przedmiotów 
wyposażenia, urządzeń bazy noclegowej lub pomieszczeń SCK w Sarbinowie  
powstałe z jej winy lub z winy osób trzecich odwiedzających ją. 

 
7. Osoba korzystająca z bazy noclegowej, opuszczając pokój, powinna upewnić się, czy 

drzwi są zamknięte, a  po zakończonym pobycie klucz przekazać upoważnionemu 
pracownikowi SCK w Sarbinowie. 

 
8. Osoba korzystająca z bazy noclegowej nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, 

nawet jeśli nie upłynął okres objęty rezerwacją. 
 
9. W bazie noclegowej obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00.  

W godzinach od 21.00 do 6.00 drzwi wejściowe do budynku są zamknięte.  
 
10.  Osoby trzecie (z zewnątrz), które nie posiadają rezerwacji miejsca w bazie noclegowej 

i nie są uczestnikami kursów nie mogą przebywać w pokojach, jak również na terenie 
bazy SCK w Sarbinowie. 
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11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w 
pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie 
stanowiących wyposażenia pokoju bazy noclegowej. 

12. W bazie noclegowej (w tym w pokojach) i na terenie SCK w Sarbinowie  obowiązuje 
bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego 
wyznaczonymi oraz zakaz spożywania napojów alkoholowych. 

13.  SCK w Sarbinowie  może odmówić ponownego zakwaterowania/przyjęcia osoby, 
która podczas wcześniejszego pobytu rażąco naruszyła regulamin wyrządzając szkodę 
w mieniu lub szkodę na osobie albo w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt osób 
korzystających z bazy noclegowej lub jej funkcjonowanie, w tym również gdy swoim 
zachowaniem zakłóciła pracę SCK w Sarbinowie. 

14. Wszelkie zastrzeżenia i uwagi dotyczące warunków podczas pobytu w bazie 
noclegowej mogą być zgłaszane w pracownikom SCK w Sarbinowie. 


