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Rozdział I.

Zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Sząbruku-Sile
(Tomaszkowo)
– Ośrodek Wypoczynkowy UWM Sząbruk-Siła, 11-036 Gietrzwałd
§1

W Ośrodku Wypoczynkowym w Sząbruku-Sile, zwanym dalej Ośrodkiem, domki letniskowe mogą
wynajmować osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
którym przyznano takie świadczenie.
§2
Zasady przyznawania domków letniskowych oraz dokonywania opłat określają § 21-22
Regulaminu ZFŚS, a wysokości opłat i terminy turnusów Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS.
§3
W Ośrodku są trzyosobowe domki letniskowe z możliwością noclegu dla czterech osób (domki nr
3, 4, 7, 8, 10), trzyosobowe domki letniskowe z możliwością noclegu dla pięciu osób (domki nr 5,
6, 13, 14, 15, 16) oraz pięcioosobowe domki letniskowe z kominkiem (domki nr 2, 11, 12A, 12B).
Wszystkie domki posiadają kuchnię i łazienkę.
§4
W domkach letniskowych nr 2, 3 i 4 obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania jakichkolwiek
zwierząt.
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§5
W domkach letniskowych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 turnusy trwają od piątku do kolejnego piątku.
W domkach letniskowych nr 10, 11, 12A, 12B, 13, 14, 15 i 16 turnusy trwają od soboty do kolejnej
soboty.
§6
Przyjmowanie i zdawanie sprzątniętego domku letniskowego następuje ostatniego dnia turnusu
(termin końca turnusu dla poszczególnych domków letniskowych zawiera § 5). Zdanie domku
letniskowego następuje do godz. 1200, przyjęcie domku letniskowego następuje od godz. 1400.
Osoba zdająca (przyjmująca) domek letniskowy ponosi koszty związane z niedotrzymaniem
powyższego ustalenia.
§7
Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godz. 2200 – 630.
§8
Osoby korzystające z domków, które przywiozą ze sobą zwierzęta, na terenie ośrodka przez cały
okres pobytu, muszą utrzymywać je pod ścisłą kontrolą, a jeżeli przywiezionymi zwierzętami są
psy – wyprowadzać je na smyczy i w kagańcu. Osoby te są zobowiązane do bezwzględnego
usuwania z terenu ośrodka nieczystości po swoich pupilach.
§9
Osoby korzystające z domku letniskowego ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich
winy szkody i zobowiązane są do samodzielnego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów
odkupienia uszkodzonego mienia bądź jego naprawy.
§ 10
Odstępowanie domku letniskowego jest niedopuszczalne i podlega sankcjom regulaminowym.

Rozdział II.

Zasady korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Bałdach
– Ośrodek Wypoczynkowy UWM Bałdy, 10-687 Purda
§1

W Ośrodku Wypoczynkowym w Bałdach, zwanym dalej Ośrodkiem, pomieszczenia mogą
wynajmować osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
którym przyznano takie świadczenie.
§2
Ośrodek prowadzi działalność całoroczną. Zasady przyznawania miejsc w Ośrodku oraz
dokonywania opłat określają § 21-22 Regulaminu ZFŚS, a wysokości opłat sezonowych
i posezonowych oraz terminy turnusów w sezonie – Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS.
§3
Poza sezonem korzystanie z miejsc w Ośrodku następuje po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu
z upoważnionym pracownikiem Sekcji Socjalnej.
§4
Ośrodek dysponuje czterema pokojami dwuosobowymi z łazienkami i wspólną kuchnią
zlokalizowanymi na piętrze oraz dwoma apartamentami czteroosobowymi – każdy z łazienką
i kuchnią – na parterze.
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§5
Na terenie Ośrodka i w jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania
jakichkolwiek zwierząt.
§6
W sezonie turnusy trwają od soboty do kolejnej soboty. Gospodarza Ośrodka, u którego dokonuje
się formalności związanych z zakwaterowaniem urzęduje w biurze Stacji Dydaktyczno-Badawczej
w Bałdach.
§7
Zdawanie sprzątniętych pomieszczeń następuje w sezonie ostatniego dnia turnusu do godz. 1200,
przejmowanie pomieszczeń – pierwszego dnia turnusu w godz. 1400 – 1800. Poza sezonem
odpowiednio: zdawanie – ostatniego dnia pobytu, a przyjmowanie – pierwszego dnia pobytu. Osoba
zdająca (przyjmująca) pomieszczenia ponosi koszty związane z niedotrzymaniem powyższego
ustalenia.
§8
Cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godz. 2200 – 630.
§9
Osoby korzystające z pomieszczeń w Ośrodku ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe
z ich winy szkody i zobowiązane są do samodzielnego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów
odkupienia uszkodzonego mienia bądź jego naprawy.
§ 10
Odstępowanie skierowania jest niedopuszczalne i podlega sankcjom regulaminowym.

Rozdział III.

Zasady wypożyczania i korzystania z łodzi żaglowych
w Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Giżycku
– Port „ROYAL” Giżycko, ul. Wojska Polskiego 39
§1

W Ośrodku Wypoczynkowo-Żeglarskim w Giżycku, zwanym dalej Ośrodkiem, łodzie żaglowe
mogą wypożyczyć osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, którym przyznano rejs żeglarski.
§2
Zasady przyznawania łodzi żaglowych oraz dokonywania opłat określają § 21-22 Regulaminu
ZFŚS, a wysokości opłat i terminy turnusów – Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS.
§3
Wykaz posiadanego przez Ośrodek sprzętu pływającego zawiera Załącznik Nr 19 do Regulaminu
ZFŚS.
§4
Turnusy trwają od soboty do kolejnej soboty. Zdawanie sklarowanej łodzi żaglowej odbywa się
ostatniego dnia turnusu do godz. 1000, a przejmowanie łodzi żaglowej – pierwszego dnia turnusu w
godz. 1200 – 1400. Szczegóły dotyczące dokładnej godziny i miejsca zdawania i przekazywania
łodzi określane są przed rozpoczęciem rejsu na skierowaniu. Osoba zdająca (przyjmująca) łódź
żaglową ponosi wszelkie koszty związane z niedotrzymaniem powyższego ustalenia,
w szczególności koszty wysprzątania łodzi, o których mowa w Załączniku nr 7 Cennik odpłatności
za korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych.
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§5
Łódź żaglowa przyjmowana i zdawana jest protokolarnie, wyłącznie osobie uprawnionej,
w obecności osoby posiadającej patent żeglarski – uczestniczącej w rejsie i wskazanej we wniosku.
Stosowny patent należy okazać przy przyjmowaniu łodzi żaglowej. W protokóle przyjęcia łodzi
żaglowej czyni się adnotację o tym fakcie oraz o zapoznaniu się osób przyjmujących sprzęt
pływający z treścią zasad opisanych w § 4.
§6
W załodze korzystającej z łodzi żaglowej musi znajdować się osoba pełnoletnia, posiadająca (przy
sobie) przynajmniej patent sternika lub żeglarza jachtowego. Osoba ta ponosi pełną
odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób znajdujących się na łodzi.
§7
Osoby korzystające z łodzi żaglowych Ośrodka ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe
z ich winy szkody i zobowiązane są do samodzielnego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów
odkupienia uszkodzonego mienia bądź jego naprawy.
§8
Osoba upoważniona z ramienia Sekcji Socjalnej do pośredniczenia w wypożyczeniach dokonuje
wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjmowaniem i wydawaniem łodzi żaglowych
oraz zlecaniem ewentualnych napraw i konserwacji łodzi. Za powyższe czynności nie otrzymuje
zapłaty w gotówce, a przysługuje jej bezpłatny rejs, w dowolnym terminie uzgodnionym z Komisją
Wypoczynkowo-Rekreacyjną.
§ 10
Odstępowanie wypożyczonej łodzi żaglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne i podlega
sankcjom regulaminowym.

Rozdział IV.

Zasady wypożyczania i korzystania z łodzi żaglowych
na Jeziorze Ukiel (Krzywym) w Olsztynie
– Port Harcerskiej Stanicy Wodnej „BRYZA” nad Jeziorem Krzywym
w Olsztynie, ul. Jodłowa 9B
§1

Łodzie żaglowe zacumowane nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie mogą wypożyczać osoby
uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którym przyznano
takie świadczenie.
§2
Zasady przyznawania łodzi żaglowych oraz dokonywania opłat określają § 21-23 Regulaminu
ZFŚS, a wysokości opłat dobowych – Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS.
§3
Osoba wypożyczająca łódź żaglową powinna posiadać przynajmniej patent sternika lub żeglarza
jachtowego i okazać go w Sekcji Socjalnej. Dopuszcza się możliwość wskazania przy zgłoszeniu
innej osoby pełnoletniej, pod warunkiem okazania jej patentu i dowodu osobistego.
§4
Osoba, o której mowa w § 3 ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób znajdujących
się na łodzi.
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§5
Łodzie żaglowe wypożycza się na okres jednej doby lub kilku dób (doba jest liczona od godz. 1030
dnia wypożyczenia do godz. 1030 dnia następnego lub ostatniego dnia wypożyczenia). Listę osób,
którym wypożycza się łódź żaglową, ustala w każdy czwartek Sekcja Socjalna.
§6
Łódź żaglowa przyjmowana i zdawana jest wyłącznie osobie uprawnionej posiadającej patent
żeglarski, a w przypadku braku patentu, dodatkowo w obecności pełnoletniej osoby posiadającej
patent – uczestniczącej w rejsie. Zdawana łódź żaglowa powinna być sklarowana. Osoba zdająca
łódź ponosi koszty związane z niedotrzymaniem powyższego ustalenia, a ich wysokość określa
Załącznik nr 7 Cennik odpłatności za korzystanie z zakładowych obiektów socjalnych.
§7
Osoby korzystające z łodzi żaglowych ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich
winy szkody i zobowiązane są do samodzielnego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów
odkupienia uszkodzonego mienia bądź jego naprawy.
§8
Bosman Klubu, gdzie są zacumowana łodzie żaglowe, dokonuje wszelkich niezbędnych czynności
związanych z przyjmowaniem i wydawaniem łodzi oraz zlecaniem ewentualnych napraw lub
konserwacji sprzętu pływającego.
§9
Bosman wykonuje czynności, o których mowa w § 8, na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Uniwersytetem a Klubem.
§ 10
Odstępowanie wypożyczonej łodzi żaglowej osobom trzecim jest niedopuszczalne i podlega
sankcjom regulaminowym.

Rozdział V.

Zasady wypożyczania i korzystania z łodzi wiosłowych
w Ośrodku Wypoczynkowym w Sząbruku-Sile (Tomaszkowo)
– Ośrodek Wypoczynkowy UWM Sząbruk-Siła, 11-036 Gietrzwałd
§1

Służące do rekreacji łodzie wiosłowe będące na wyposażeniu Ośrodka Wypoczynkowego
w Sząbruku-Sile, zwanego dalej Ośrodkiem, mogą za dodatkową opłatą wynajmować osoby,
którym przyznano świadczenie pobytowe w domku letniskowym Ośrodka.
§2
Wysokość opłaty za wypożyczenie łodzi wiosłowych określa Załącznik Nr 7 do Regulaminu ZFŚS.
§3
Łódź wiosłowa wypożyczana jest osobie pełnoletniej, która ponosi odpowiedzialność za
powierzony sprzęt pływający oraz odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób znajdujących się na
łodzi.
§4
Klucze, wiosła, kamizelki ratunkowe i koło ratunkowe pobiera się i zdaje w Recepcji Ośrodka.
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§5
Korzystanie z łodzi wiosłowej wymaga obecności w załodze osoby pełnoletniej. Jednocześnie mogą
pływać w łodzi wiosłowej nie więcej niż trzy osoby.
§6
Korzystającym z łodzi wiosłowej zabrania się:
1) wypływania bez niezbędnego sprzętu ratunkowego,
2) korzystania z łodzi wyłącznie przez osoby nieletnie – dzieci do lat osiemnastu mogą korzystać
z łodzi wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej osoby pełnoletniej umiejącej pływać,
3) wypływania w czasie burzy, silnego wiatru lub wysokiej fali,
4) wstępowania na łódź i pływania łodzią osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
5) spożywania na łodzi napojów alkoholowych,
6) kołysania łodzią oraz wyskakiwania z niej do wody,
7) używania sprzętu ratunkowego niezgodnie z jego przeznaczeniem,
8) pływania w nocy tj. godzinę po zachodzie słońca i godzinę przed wschodem słońca.
§7
Odstępowanie wypożyczonej łodzi wiosłowej osobom trzecim jest niedopuszczalne i podlega
sankcjom regulaminowym.

Regulaminy uzgodniono:
Związki Zawodowe:

Akceptuję:
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