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       „... Wczoraj wróciłam z Garczyna. Przecudne to miejsce zauroczyć potrafi chyba każdego. Wody 
jeziora w swej kryształowej tafli pozwalają się bez końca przeglądać niebotycznym sosnom. 
Wszystko sprawia wrażenie obrazów z baśni, jakich słuchałam przed laty o borach i puszczach. 
Patrzeć  tylko jak na drugim brzegu pojawi się zastęp wojów Chrobrego, albo mickiewiczowska 
świtezianka zaśpiewa na przecudnej wysepce garczyńskiego jeziora...” 
            Fragment listu Zofii Raweckiej uczestniczki Międzynarodowego Zlotu Skautów Wodnych jaki 
odbył się w Garczynie w 1932 roku jest doskonałą ilustracją miejsca, w którym znajduje się 
Powiatowe Centrum Młodzieży.                                          
By wszyscy mogli w pełni docenić uroki Garczyna wprowadza się niniejszy 
 

 
R E G U L A M I N  

--------------------------------------------------------- 
 

pobytu na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie  

 
 

1. Szkolne schronisko młodzieżowe Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie zwane jest w 
niniejszym Regulaminie schroniskiem. 

2. Obiekt schroniska, jako placówki oświatowej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie ma  
formułę otwartą, co oznacza, że na terenie schroniska mogą przebywać zarówno osoby 
oficjalnie zakwaterowane na określony czas pobytu, jak i osoby przebywające czasowo w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych, nie korzystające z zakwaterowania. 

3. Pobyt na terenie schroniska odbywa się wyłącznie za zgodą i wiedzą kierownictwa obiektu, co 
oznacza, że osoby dochodzące na teren schroniska  w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych 
winne zgłosić swoje wejście w biurze PCM. 
Tylko oficjalne zgłoszenie skutkuje stwierdzeniem legalności pobytu oraz możliwością roszczeń 
w zakresie warunków socjalno-bytowych i zachowania zasad bezpieczeństwa. 

4. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią szczegółowe regulaminy zasad korzystania z 
poszczególnych obiektów i miejsc schroniska. 

5. Zezwala się na wjazd na teren schroniska samochodów osobowych, będących  w posiadaniu 
osób zakwaterowanych (za opłatą) oraz samochodów osób przybywających w celach 
rekreacyjno-wypoczynkowych za zgodą obsługi schroniska w określone miejsca na terenie 
schroniska. Wjazd wolny mają oznakowane pojazdy firm dostawczych oraz usługowych 
wykonujących zlecenia. Pracownicy oraz interesanci Powiatowego Centrum Młodzieży również 
mogą wjeżdżać na teren schroniska zajmując miejsca parkingowe przy budynku 
administracyjnym  Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie.  

6. Na terenie schroniska można się poruszać samochodem jedynie wyznaczonymi trasami  
      z prędkością nie przekraczającą 20 km/h. W przypadku naruszenia tego przepisu kierownictwo  
      schroniska zawiadamiać będzie odpowiednie organa policji. Jednocześnie przypomina się o  
      rozdzielającej teren schroniska czynnej linii kolejowej, stanowiącej realne niebezpieczeństwo 
      dla pieszych, a przede wszystkim pojazdów samochodowych (brak szlabanów i sygnalizacji  
      świetlno-akustycznej na przejeździe kolejowym). 



 

2 

 

7. Wprowadzanie psów na teren schroniska jest dozwolone pod warunkiem zachowania 
podstawowych zasad bezpieczeństwa i porządku:  
- psy powinny pozostawać na uwięzi i być wyposażone w kaganiec, 
- opiekun psa zobowiązany jest usunąć nieczystości pozostawione przez  niego na terenie 

schroniska.  
Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie nie odpowiada za szkody wynikłe z winy 
opiekunów psów przebywających na terenie schroniska. 
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków przebywania psów w schronisku, 
Kierownictwo obiektu przekaże stosowne doniesienie odpowiednim służbom sanitarno-
weterynaryjnym.  

8. Na terenie całego schroniska obowiązuje zakaz dystrybucji i spożywania napojów alkoholowych 
oraz palenia tytoniu. 

9. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie schroniska tylko pod opieką lub za zgodą 
osób dorosłych - prawnych opiekunów lub nauczycieli-wychowawców. 

10. Rozpalanie ognisk odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych i za wiedzą i zgodą 
pracowników schroniska.  
Osoby rozpalające ogniska odpowiadają za zachowanie zasad bezpieczeństwa p.poż i pełne 
wygaszenie ogniska. 

11. Pierwszeństwo w korzystaniu z terenu schroniska oraz obiektów i sprzętu mają grupy 
zorganizowane (obozy, biwaki, wycieczki), następnie osoby indywidualne zakwaterowane w 
schronisku, a dopiero potem osoby przebywające czasowo w celach rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

12. Osoby przebywające w schronisku mogą w formie pisemnej przekazywać swoje opinie w 
zeszycie informacji, uwag i spostrzeżeń. 

13. Wszystkie osoby przebywające na terenie schroniska muszą przestrzegać obowiązujących 
przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad kultury 
współżycia i norm etyczno-moralnych.  
Ponadto we wszystkich sprawach należy bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom 
pracowników schroniska. 

14. Kierownictwo schroniska nie odpowiada za rzeczy zagubione lub skradzione oraz nie ponosi 
odpowiedzialności za zniszczenia prywatnego sprzętu  wyrządzone przez osoby trzecie, a także 
za uszkodzenia ciała na skutek niewłaściwego korzystania z urządzeń schroniska.  

15. Osoby, które w sposób umyślny lub wynikający z lekkomyślności doprowadziły     do zagrożeń 
lub szkód w mieniu i zdrowiu innych będą pociągane do odpowiedzialności materialnej i 
prawnej w wymiarze adekwatnym do zdarzenia.  

16. Na terenie schroniska znajduje się strzelnica sportowa, dlatego przebywając w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie  należy zwrócić uwagę czy nie odbywa się strzelanie (oznakowanie 
chorągiewkami!) i zachować szczególną ostrożność.  

17. Miejsca wypoczynku i zakwaterowania należy pozostawiać w czystości (śmieci wyrzucamy do 
koszy i pojemników na odpadki).  

18. Przybywając do Garczyna należy pamiętać o niezbędnym ekwipunku osobistym ułatwiającym 
pobyt, a w szczególności o uśmiechu i życzliwości oraz wyrozumiałości wobec innych. 

 
 
 


