
 

 

 
 

REGULAMIN PORZĄDKOWY OŚRODKA  
CENTRUM DOBREGO WYCHOWANIA W MOTYCZU LEŚNYM 

 

1. Ośrodek Centrum Dobrego Wychowania jest miejscem gdzie czasowo przebywają Goście 

tj. uczestnicy warsztatów, projektów, spotkań lub imprez wcześniej uzgodnionych 

z Kierownictwem Ośrodka. Inne osoby, które chcą odwiedzić Gości Ośrodka powinny ten 

fakt zgłosić wcześniej Kierownictwu Ośrodka. 

2. Za zgodne z przepisami prawno-porządkowymi funkcjonowanie Ośrodka odpowiada 

Kierownictwo CDW. 

3. Dla zapewnienia właściwych warunków do wypoczynku oraz respektowania praw sąsiadów 

w Ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 2200 - 600. W czasie trwania ciszy nocnej 

niedopuszczalne jest zakłócanie snu i spokoju  Gości Ośrodka oraz sąsiadów. Odstępstwa 

od ustalonej ciszy nocnej w szczególnych przypadkach (imprezy sylwestrowe, wesela, itp.) 

wymagają zgody Kierownictwa CDW. 

4. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 10:00. 

5. Zabronione jest karmienie zwierząt pozostających pod opieką Ośrodka. Karmienie oraz 

zabiegi pielęgnacyjne wykonuje tylko uprawniony pracownik obsługi. 

6. Goście Ośrodka mają obowiązek utrzymywać powierzone mienie w czystości i porządku. 

7. Opiekunowie grup/osoby wynajmujące obiekty ponoszą odpowiedzialność finansową za 

szkody powstałe w wyniku złego użytkowania mienia. 

8. Palenie tytoniu w pomieszczeniach Ośrodka jest kategorycznie zabronione. Palenie tytoniu 

jest dozwolone tylko w wydzielonych miejscach poza budynkiem. 

9. Osoby poniżej 16 roku życia mogą korzystać z atrakcji Ośrodka i terenów zielonych 

wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna. 

10. Osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia mogą przebywać na terenach zielonych i korzystać 

z atrakcji za zgodą opiekuna. 

11. Personel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dzieci i młodzież korzystającą 

z budynku i terenów zielonych Ośrodka. 

12. Osoby przebywające w Ośrodku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów 
wartościowych, w tym środków pieniężnych. 

13. Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i środki 
pieniężne wnoszone na teren Ośrodka przez osoby korzystające. 

14. Parkowanie samochodów dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego strefach. 

15. W sprawach nieujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w Ośrodku jak: 

zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp. korzystający są 

zobowiązani stosować się do wskazań Kierownictwa Ośrodka  lub upoważnionego 

pracownika. 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

 
Elwira Wojciechowska –  

Dyrektor Centrum Dobrego Wychowania  


