
Regulamin został opracowany z myślą̨ o bezpieczeństwie i zapewnieniu przyjemnego pobytu 
wszystkich odwiedzających nasz ośrodek. Przebywanie na terenie Ośrodka jest równoznaczne 
ze znajomością̨ i akceptacją obowiązujących w nim zasad. 

1. Uczestników projektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz 
używania narkotyków (środków odurzających w budynkach i  na terenie całego ośrodka. 
Zasada dotyczy również zabawy z ogniem. Jeśli ktoś spowoduje uruchomienie czujnika dymu 
zamontowanego na suficie, ponosi kare finansową w wysokości 5000 €.  
Za palenie tytoniu w pokojach (dotyczy również E- papierosów) cala załoga ponosi karę finansową w 
wysokości 50€. Palenie tytoniu dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego 
miejscach. 
Za spożywanie lub przechowywanie alkoholu w pokoju grozi kara finansowa w wysokości 50 €. 

Dostarczanie alkoholu i innych środków odurzających na ośrodek jest surowo zabronione. 

Ze względów bezpieczeństwa uczestników projektu obowiązuje całkowity ZAKAZ zabierania ze 
sobą produktów żywnościowych, tj.: kiełbasy, konserwy, pasztety, sery, wyroby mięsne, 
wędliny, dania w słoikach itp.  
W PRZYPADKU NARUSZENIA ZASADY WSZYSTKO ZOSTANIE ZABRANE PRZEZ PERSONEL 
ORGANIZACJI PRZYJMUJĄCEJ. 

2. Ze względów bezpieczeństwa i higieny nie jest dopuszczalne w pokojach przygotowywanie 
posiłków na ciepło i na zimno. Czajnik lub płyty kuchenne nie są dozwolone do użytku w 
pomieszczeniach mieszkalnych. Zakupione przez uczestnika projektu podczas pobytu produkty 
spożywcze musza być przechowywane w lodówce w kuchni do dyspozycji uczestników projektu. 
Naruszenie zasad grozi karą w wysokości 20 €.  

W szczególności zabrania się̨, korzystania z własnych urządzen elektrycznych, nie znajdujących się̨ 
na wyposażeniu ośrodka. 

3. Na terenie ośrodka znajduje się kuchnia do dyspozycji uczestników projektu. Kuchnia wyposażona 
jest w mikrofalówkę, czajnik elektryczny, dwie lodówki, jak również̇ niezbędne naczynia tj.: talerze, 
kubki i sztućce. 

Korzystanie z kuchni dozwolone jest tylko i wyłącznie pod opieką (nadzorem) nauczyciela lub 
opiekuna !!! 
W lodówkach dozwolone jest tylko przechowywanie żywności zakupionej tutaj.  

Za czystość i porządek w kuchni odpowiada nauczyciel lub opiekun danej grupy. Nauczyciel/ opiekun 
ma obowiązek wypełnić i podpisać protokół, który znajduje się w kuchni.  

Zabrania się wynoszenia wszelkiego rodzaju naczyń z kuchni !!!.  

4. Zabrania się trzymania na łóżku telefonów komórkowych lub laptopów podczas ich ładowania, 
(poprzez nagrzanie sprzętu, może dojść do pożaru). W przypadku naruszenia zasady sprzęt zostanie 
zajęty przez organizacje przyjmująca, aż do dnia wyjazdu grupy. 

5. Przestrzeganie zasad segregacji śmieci. Prosimy o wynoszenie śmieci z pokoi do pojemników 
znajdujących się po prawej stronie przy wyjściu z ośrodka z jednoczesną segregacją na (szkło, 
papier -w tym karton/tektura, plastik, odpady biodegradowalne) !!! 

Godziny przyjmowania śmieci od 7.30 do 8.00 i od 16.00 do 16.30.   

W przypadku odpadów higienicznych (prezerwatywy, tampony, podpaski/wkładki, nitka dentystyczna, 
patyczki higieniczne) znajdują się w łazience kosze na śmieci.  
Pod żadnym pozorem nie spłukiwać w toalecie !!! Zatykają one siec kanalizacyjną!!!  



6. Zabrania się ślizgać na poręczy, siedzenia na parapetach i wychylania się przez okna. 

7. Organizacja przyjmująca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe 
rzeczy zagubione przez uczestnika podczas trwania praktyk. Organizacja przyjmująca nie ponosi 
odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez uczestników, 
jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu 
wskazanym przez nauczyciela lub opiekuna. 

8. Cisza nocna obowiązuje  w godz. od 22.00 do 6.00. Proszę unikać korzystania z prysznica po ciszy 
nocnej (22:00 - 6:00). Za spowodowanie hałasu uczestnik projektu ponosi kare finansową w 
wysokości 100 €. 

9. Klub młodzieżowy jest otwarty od niedzieli do piątku w godz. od  20:00 do 23:00. W soboty klub jest 
nieczynny. (po 22:00 obowiązuje cisza nocna również̇ przed klubem !!! ) 
Zakazuje się wnoszenia własnych napojów do klubu. Spożywanie napojów alkoholowych jest 
określona kolorem opaski. 

Nauczyciel lub opiekun jest odpowiedzialny za własną grupę przez cały okres jej pobytu. 
Konsumpcja alkoholu (wino/ piwo) jest dozwolona tylko i wyłącznie w klubie młodzieżowym i 
pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna.  

10. Każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do noszenia opaski na ręce przez cały jego pobyt na 
ośrodku. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi/ opiekunowi lub w biurze.  
O kolorze opaski decydują nauczyciele lub opiekunowie grupy.  

Kolor czerwony opaski -  zakaz spożywania alkoholu i palenia tytoniu  
Kolor zielony opaski– dopuszcza się zakup alkoholu w klubie i palenie tytoniu w miejscach do tego 
wyznaczonych  
Kolor niebieski opaski  -pakiet śniadaniowy  /obiad (ciepły posiłek)   

Opaski zakłada uczestnikom projektu tylko i wyłącznie personel organizacji przyjmującej !!! 

11. Podczas zakłócenia ciszy lub naruszenia regulaminu, organizacja przyjmująca upoważniona jest  
do podjęcia odpowiednich środków w celu przywrócenia porządku. Niestosowne zachowywanie się na 
terenie ośrodka ( tj. plucie w miejscach publicznych) grozi kara finansowa w wysokości 5 €, czy też 
wyrzucanie gumy do żucia w miejscach publicznych 10 €. 

W stosunku do uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem zastrzega 
sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich 
jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły.  
Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwu  
własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z ośrodka bez zwrotu kosztów za 
niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w 
czasie podróży zostaną obciążeni rodzice. 

12. Zgubienie klucza od pokoju lub kuchni powoduje obowiązek zapłaty za wymianę̨ zamka (20,00€).  
Zgubienie klucza od szafki ze sprzętem sportowym powoduje zapłatę w wysokości 5,00 €. Klucze 
prosimy zostawiać w biurze lub u nauczycieli/ opiekunów.  

13. Wszelkie usterki techniczne i naprawy prosimy zgłaszać w biurze do godziny 9:00. Osoby 
przebywające na terenie ośrodka ponoszą̨ odpowiedzialność́ materialną za znacznie wyrządzone i 
powstałe z ich winy szkody. Sprawca szkody zostanie niezwłocznie obciążony kosztami jej naprawy. 

14. Korzystanie z boiska sportowego dopuszcza się w godz. od 8:00 do 22:00!!! Uczestnicy 
zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno sportowego 
zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie 
ośrodka. Nauczyciele lub opiekunowie (szkoła, rodzice) są odpowiedzialni materialnie za wyrządzone 
szkody uczestnika projektu.  
Klucze do szafek ze sprzętem sportowym otrzymują opiekunowie w dniu przyjazdu grupy.  



15. W szafce ze sprzętem sportowym znajduje się piłka nożną, piłka siatkowa, rakietki do 
badmintona  i pompka. Gra w piłkę̨ (nożna, siatkówka) oraz inne gry dozwolone są wyłącznie na 
terenie boiska. Uszkodzony sprzęt zgłaszamy personelowi organizacji przyjmującej. Za powstałe z 
winy uczestnika projektu szkody w sprzęcie sportowym odpowiedzialność ponosi grupa (piłka nożna 
15€, piłka siatkowa 15€, rakietki do badmintona 15€). 

16. Nie przekraczać ogrodzenie chroniącego zwierzętami (ogrodzenie jest pod napięciem). Daniele 
można fotografować, ale prosimy o zachowanie spokoju. Karmienie zwierząt jest zabronione!!! 

17. Nauczyciel lub opiekun grupy powinien być wzorcem do naśladowania. Jest odpowiedzialny za 
grupę i zobowiązany przeprowadzać kontrole pokoi zgodnie z regulaminem, pod względem czystości, 
jak i właściwego zachowywania młodzieży. 
Organizacja przyjmująca jest również̇ upoważniona do przeprowadzania kontroli pokoi. 

18. Ze względu na ekologiczną oczyszczalnie ścieków zabrania się prania rzeczy prywatnych w 
pokojach. Konsekwencją takiego działania grozi kara finansowa w wysokości 500,00€. 
Proszę o korzystanie z samoobsługowej pralni.  
( zobacz: załącznik nr 1 przedstawia połączenie autobusowe. Załącznik nr 2 połączenie 
tramwajowe i załącznik nr 3 przedstawia dojście od stacji tramwajowej do celu.)  

Adres: Bothestraße 1 
04155 Leipzig 
Telefon: 0341/ 5906048 

Godziny otwarcia:  Poniedziałek - Niedziela 07:00-22:00 

Cennik: 
Pojemność pralki 6 kg ( w tym jedna porcja proszku do prania gratis) 4,00€ 
Pojemność suszarki elektrycznej 8 kg (suszenie 10 min) 0,70€ 
Korzystanie z magla (10 min)  - 0,70€ 
Dodatkowa porcja proszku - 0,70€ 

Zmiana pościeli następuje po pobycie 2 tygodniowym i dotyczy całej grupy (nie pojedynczo!!!). 
Prosimy o zdanie pościeli w poniedziałki podczas śniadania, a odbiór pościeli czystej odbywa sie 
przed obiadokolacją (po konsultacji z personelem kuchni). Informacja o chęci zmiany pościeli powinna 
być przekazana personelowi w kuchni najpóźniej do piątku poprzedzającego poniedziałek jako dzień 
wymiany. 

Korzystanie z żelazka i deski do prasowania jest tylko możliwe na kuchni w pomieszczeniu 
gospodarczym po wcześniejszej konsultacji z personelem organizacji przyjmującej.    

19. Środki czystości tj.: mop, szczotka, szufelka znajdują się w szafach usytuowanych na 
korytarzach. Po ich skorzystaniu i wyczyszczeniu ( wysuszeniu) prosimy odstawiać ponownie do 
szafy.  

20. Nie dopuszcza się przestawiania i zmiany języka menu w odbiorniku telewizyjnym w pokoju. Język 
wyświetlania w ustawieniach pozostaje angielski. Pilot zostanie wydany po wpłaceniu zwrotnej kaucji 
w kwocie 20,00€.   

21. Stołówka – zabrania się wynoszenia jedzenia, naczyń, sztućcy, szklanek, kubków itp. Proszę o 
przestrzeganie oznakowań na stołówce, tj.: WEJSCIE (małe drzwi po lewej stronie) i WYJSCIE 
(dwuskrzydłowe drzwi po prawej stronie).  
W przypadku braku opaski nie będą wydawane posiłki !!! 

22. Dostęp do internetu „Skynet 2.0“. Hasło brzmi: 12345678987654321.  
Prosimy korzystać z internetu tylko w celach komunikacji, tj.: Skype, Facebook itd. 
Na każdym sprzęcie, przez który uczestnik łączy się z internetem, ma on do dyspozycji 10 GB 
transferu bezpłatnie. Bo zużyciu bezpłatnego transferu internet jest blokowany. Ponowne jego 
odblokowanie wiąże się z opłatą 5,00 €. 



Niniejszym potwierdzam własnym podpisem, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień 
niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować́ się w sytuacjach 
wyjątkowych do próśb pracowników. 

Imię i nazwisko



Imię i nazwisko


