
  

 

Załącznik do zarządzenia nr 5/2022 

Dziekana ZPSB w Gryficach  

z dn. 30.08.2022 r. 

 

 

REGULAMIN 

DOMU STUDENCKIEGO WYDZIAŁU ZPSB W GRYFICACH 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Regulamin Domu Studenckiego Wydziału ZPSB w Gryficach określa ogólne zasady jego 

funkcjonowania, najmu miejsc noclegowych, prawa i obowiązki mieszkańców i gości. 

 

Rezerwacja 

§ 2 

 

1. Rezerwacji można dokonać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00: telefonicznie 

pod nr 91 38 77 098 lub wysyłając e-mail na adres: gryfice@zpsb.pl.  

2. W celu dokonania rezerwacji należy podać:  

 datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu, 

 planowaną godzinę przyjazdu, 

 liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek), 

 imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania, 

 numer telefonu, 

 adres email, 

 dane do faktury, jeśli będzie wymagana. 

3. Przy dokonywaniu rezerwacji nie jest wymagana wpłata zaliczki. 

 

Meldowanie i wymeldowanie 

§ 3 

 

1. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia 

wyjazdu.  

2. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem. 



  

3. Zameldowanie dokonuje się w Dziekanacie Wydziału (pok. 201) od poniedziałku do 

piątku: w godz.: 08:00 – 15:00 . 

4. Gość ma obowiązek uregulowania opłaty za całość pobytu przelewem, kartą lub 

gotówką w dniu przyjazdu.  

5. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za pobyt – chęć otrzymania faktury Gość 

powinien zgłosić przy dokonywaniu płatności i dostarczyć potrzebne dane. 

6. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić w Dziekanacie Wydziału do godz. 10.00 

dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju. 

7. Zdanie klucza odbywa się w Dziekanacie Wydziału w dniu wyjazdu w godzinach od 

8:00 – 11:00.  

8. Wyjazd poza tymi godzinami należy zgłosić obsłudze obiektu i uzgodnić sposób zdania 

kluczy.  

9. Lokale po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu.  

10. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu lokalu, Goście 

za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.  

11. W przypadku zgubienia kluczy do lokalu Gość zostanie obciążony kosztem wymiany 

zamków oraz dorobieniem kluczy zapasowych w kwocie zryczałtowanej wynoszącej 

350 zł. 

 

Odpowiedzialność za lokal 

§ 4 

 
1. Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym.  

2. Osoby niezakwaterowane mogą przebywać w Domu Studenckim w godzinach od 8.00-

22.00, a za przestrzeganie przez nich regulaminu odpowiadają Goście. 

3. W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty 

odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu 

wyjazdu gotówką na ręce przedstawiciela Wydziału ZPSB w Gryficach.  

4. W pokojach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli.  

5. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna 

oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.  

6. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody  

i urządzeń elektrycznych.  

7. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń 

zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: 

ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń 

mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.  

 

 

 



  

Cisza nocna 

§ 5 

 

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do 

przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. 

 

Zakaz palenia 

§ 6 

 

1. W całym budynku Domu Studenckiego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 

tytoniu.  

2. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 300 zł, doliczana do 

rachunku Gościa. 

 

Parkowanie pojazdów 

§ 7 

 

Parkowanie samochodów możliwe jest na wydzielonym parkingu niestrzeżonym na terenie 

należącym do Wydziału ZPSB w Gryficach. 

 

Obecność psów 

§ 8 

 

1. Na terenie Domu Studenckiego dopuszcza się obecność psów małych/średnich ras (do 

15 kg) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przy rezerwacji i po uiszczeniu należnej  

z tego tytułu opłaty (25zł / doba). 

2. Dom Studencki zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierząt, które wyraźnie 

przekraczają dopuszczalną wagę oraz gatunki / rasy są powszechnie uznawane za 

groźne lub agresywne.  

3. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do prowadzenia go na uwięzi na terenie Domu 

Studenckiego i na zewnątrz oraz usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych 

przez zwierzę.  

4. Jeżeli pościel, materac, wykładzina lub inne elementy wyposażenia pokoju w którym 

przebywa zwierzę, będą przez nie zabrudzone (sierść, błoto) lub uszkodzone, właściciel 

jest zobowiązany do pokrycia kosztów wyrządzonych szkód wg wyceny Pracownika 

Wydziału.  

5. Właściciel zwierzęcia ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia 

mienia Domu Studenckiego i prywatnego innych Gości z winy zwierzęcia.  



  

6. Właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do dopilnowania, aby jego zwierzę nie 

zachowywało się głośno w pomieszczeniach Domu Studenckiego, jak również by na 

inne sposoby nie zakłócało wypoczynku Gości.  

7. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt do kuchni.  

8. Na prośbę personelu Wydziału właściciel zobowiązany jest okazać książeczkę zdrowia 

zwierzęcia lub inny rodzaj zaświadczenia o aktualności szczepień zwierzęcia. 

 

Udogodnienia 

§ 9 

 
1. Do dyspozycji Gości jest w pełni wyposażona kuchnia znajdująca się na parterze 

budynku.  

2. Istnieje możliwość skorzystania z pralki – informacje u pracownika obsługi. 

3. Usługę sprzątania można zamówić nieodpłatnie w Dziekanacie Wydziału w godzinach 

8.00-11.00.  

4. Każdy pokój wyposażony jest w czajnik, szklanki, talerze i sztućce. 

5. Na każdym piętrze znajduje się ogólnodostępna lodówka. 

6. W każdym pokoju znajduje się telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej. 

7. W całym obiekcie dostępna jest bezpłatna sieć wi-fi. 

 

Regulamin kuchni 

§ 10 

 

1. Goście korzystający z kuchni i jej wyposażenia zobowiązani są do przestrzegania zasad 

higieny, porządku i zasad współżycia społecznego.  

2. Każda osoba korzystająca z pomieszczenia kuchennego zobowiązana jest do 

pozostawienia go w czystości – umyte naczynia, kuchnia elektryczna, zlewozmywak, 

mikrofalówka, blat, stół oraz pochowane artykuły spożywcze i wykorzystany sprzęt. 

3. Goście zobowiązani są do segregacji odpadów. W kuchni należy wyrzucać jedynie 

odpady zmieszane, natomiast pozostałe odpady należy wyrzucać do odpowiednich 

śmietników znajdujących się w holu budynku. 

4. Zabrania się wynoszenia naczyń oraz sztućców do pokojów. 

5. Dom Studencki nie odpowiada za ewentualną utratę produktów spożywczych 

pozostawionych w kuchni. 

 

 

 

 

 

 



  

Awarie 

§ 11 

 
1. Dom Studencki zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju 

bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że 

charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy.  

2. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Domu Studenckiego (dostawa mediów,  

w tym TV oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w pokoju) nie stanowią 

podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój – klient 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.  

 

Dane osobowe 

§ 12 

 

1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu 

realizacji rezerwacji.  

2. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

 

1. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie – Dom Studencki 

nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.  

2. Wszelkie prośby oraz usterki można zgłaszać w Dziekanacie Wydziału.  

3. Uwagi co do ilości bądź jakości świadczeń należy zgłaszać niezwłocznie w Dziekanacie 

Wydziału w trakcie trwania pobytu. 

4. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem 

postanowień Regulaminu.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 


