Regulamin Gorczańskiej Chaty
Gorczańska Chata, zwana dalej Chatą, jest własnością Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
Chatą zarządza Stowarzyszenie Turystyczno – Krajoznawcze GUG z siedzibą w Krakowie.
1. Chata otwarta jest dla każdego Turysty przestrzegającego niniejszego regulaminu.
2. Każdy Gość, pozostający w Chacie, zobowiązany jest do zameldowania się u Chatkowego i
respektowania jego zaleceń.
3. Nocleg podlega opłacie zgodnie z cennikiem.
4. Chata nie prowadzi usług turystycznych ani gastronomicznych.
5. Na terenie posesji i w jej obrębie, każdy przebywa dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
6. W Chacie należy poruszać się w obuwiu zamiennym.
7. Wszystkim turystom zapewniamy możliwość osuszenia obuwia i odzieży, a także naprawy
sprzętu we własnym zakresie.
8. W razie wypadku istnieje możliwość skorzystania z apteczki, wyposażonej w środki pierwszej
pomocy.
9. Każdy Gość zobowiązany jest do dbania o czystość i porządek w Chacie, i jej otoczeniu, w myśl
zasady: „pozostaw miejsce w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać”.
10. Posiłki sporządza się wyłącznie w kuchni. Każdy Gość ma prawo do korzystania z infrastruktury
kuchennej bezpłatnie.
11. Każdy zobowiązany jest do segregowania odpadów.
12. Usterki powstałe z winy Gościa, powinny być przez niego naprawione. W przeciwnym razie
Osoba, która wyrządziła szkodę, ma obowiązek zwrócić wszelkie koszty, związane z jej
usunięciem.
13. Za rzeczy osobiste pozostawione w Chacie, obsługa nie odpowiada.
14. Za osoby nieletnie odpowiadają ich pełnoletni opiekunowie.
15. Wewnątrz Chaty obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu.
16. Ognisko można palić w wyłącznie w wyznaczonym miejscu, wskazanym przez Chatkowego,
zachowując zasady bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
17. Na terenie Chaty obowiązuje całkowity zakaz przyjmowania środków niedozwolonych oraz
nadużywania alkoholu.
18. Goście nie przestrzegający powyższego zakazu oraz zachowujący się w sposób narażający na
niebezpieczeństwo innych, będą wydalani z chatki bez prawa do zwrotu opłaty za nocleg.
19. Obecność zwierzęcia na terenie chatki jest możliwa w obrębie całego obiektu i jego otoczenia.
20. Obowiązuje całkowity zakaz wpuszczania zwierzęcia na miejsca noclegowe, przeznaczone dla
ludzi.
21. Za zachowanie zwierzęcia oraz szkody i zanieczyszczenia spowodowane jego obecnością,
odpowiada osoba, która zwierzę przyprowadziła.
22. Właściciel psa ma obowiązkowo posiadać obrożę, smycz, kaganiec, oraz dokument lub numer
chip’a – potwierdzający aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
23. Każdy ma prawo, a nawet obowiązek rozsiewania pozytywnej atmosfery, co zresztą wynika z
samego faktu przebywania w Chacie! Panuje zakaz smucenia się i marudzenia ;)
24. O sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Chatkowy. Wszelkie skargi
dotyczące obsługi i funkcjonowania Chaty należy zgłaszać pod adres kontakt@gorczanska.pl lub
pod numerem tel. 605676046.

