
 

 

 REGULAMIN UŻYTKOWANIA CHATKI 

Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego w Pasterce 
 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu ŁKW z dn. 29 września 2016 r. 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Prawa i obowiązki opiekuna domu noclegowego w Pasterce Zarząd ŁKW powierza osobom 

spośród pełnoprawnych członków ŁKW. Nazwisko oraz dane kontaktowe opiekuna chatki 

podaje się do wiadomości przez publikację na stronie internetowej Klubu oraz wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w chatce. 

2. Opiekun chatki dysponuje kluczami do niej z mocy postanowienia Zarządu ŁKW. 

3. Osoba otrzymująca od opiekuna klucze do chatki w dalszej części Regulaminu nazywana 

jest kierownikiem wyjazdu. 

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyto sformułowania „chatka”, należy przez to rozumieć 

dom noclegowy ŁKW w Pasterce. 

 

PROCEDURA UZYSKANIA i ZWROTU KLUCZA 

§ 2 

1. Klucz do chatki mogą otrzymać jedynie pełnoprawni członkowie ŁKW i AKG, mający 

opłacone składki za rok bieżący, oraz będący co najmniej rok członkiem Klubu. Posługiwanie 

się kluczami niebędącymi w ewidencji ŁKW jest zabronione i klucze takie będą rekwirowane. 

2. Warunkiem otrzymania kluczy jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy z opiekunem 

chatki. 

3. Niezwłocznie po przyjeździe każdy jest zobowiązany do odnotowania swojego nazwiska, 

przynależności klubowej, oraz daty przyjazdu w zeszycie meldunkowym znajdującym się w 

chatce. Wpis jest jednoczesnym zobowiązaniem się do przestrzegania regulaminu chatki 

oraz zasad wspinania się obowiązujących w Parku Narodowym Gór Stołowych.  Najpóźniej w 

dniu wyjazdu należy uzupełnić wpis o datę wyjazdu i łączną liczbę dni pobytu oraz należną 

kwotę składki za pobyt.  

4. Zwrot klucza powinien nastąpić do rąk opiekuna lub w wyznaczone miejsce niezwłocznie 

po powrocie z wyjazdu. 

5. Opiekun chatki ma prawo nie wydać kluczy z innych względów, nieobjętych niniejszym 

Regulaminem. 

6. W przypadku pobrania klucza i zmiany planów klucze należy niezwłocznie zwrócić w 

wyznaczone miejsce. 



 

 

 

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYJAZDU 

§ 3 

1. Po przyjeździe i przed wyjazdem sprawdzenie stanu technicznego chatki i zgłoszenie 

opiekunowi chatki po powrocie szkód zastanych i zaistniałych podczas pobytu. 

2. Naprawa lub zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem zastanych lub zaistniałych w 

trakcie pobytu szkód. 

3. Dbałość o zachowanie porządku, czystości i bezpieczeństwa pod względem pożarowym. 

4. Dopilnowanie przed opuszczeniem chatki niezbędnych wyłączeń urządzeń elektrycznych i 

gazowych, wygaszenia kominka, usunięcia z niego popiołu oraz zabezpieczenia zapasu 

suchego drewna na rozpałkę, zabezpieczenia instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

zamknięcia wszystkich drzwi, okien dachowych i okiennic.  

5. Rozwiązywanie wszystkich spraw spornych, dotyczących użytkowania chatki, które 

zaistniały podczas pobytu. 

6. Kierownik wyjazdu ma prawo usunąć z chatki osoby nieprzestrzegające niniejszego 

regulaminu i obowiązek poinformowania o tym opiekuna chatki lub Zarząd ŁKW. 

7. Kierownik wyjazdu nie ma prawa odstępować kluczy do chatki innej osobie bez 

porozumienia z opiekunem chatki. 

8. Jeśli w chatce przebywa opiekun chatki lub członek Zarządu ŁKW, to ich decyzje są 

nadrzędne wobec decyzji kierownika wyjazdu. 

9. W przypadku przebywania w domu więcej niż jednej grupy, każdy kierownik odpowiada za 

swoją grupę, a sprawy sporne wszyscy kierownicy rozwiązują wspólnie. 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z CHATKI 

§ 4 

1. Dom noclegowy ŁKW w Pasterce jest wspólnym dobrem wszystkich członków Klubu. 

Dbałość o stan chatki jest obowiązkiem wszystkich osób w nim przebywających. 

2. Do przebywania w chatce uprawnieni są w pierwszej kolejności członkowie ŁKW i AKG 

Łódź, posiadający legitymację klubową z opłaconymi składkami za rok bieżący oraz osoby 

towarzyszące im w trakcie pobytu. 

W miarę dostępności miejsc noclegowych i za zgodą opiekuna chatki mogą z niego korzystać 

również członkowie innych klubów, zrzeszonych w PZA, oraz osoby niezrzeszone.  

3. Kierownik wyjazdu rozlicza i przekazuje składki za pobyt w sposób uzgodniony z 

opiekunem chatki. 

4. Składki za pobyt w chatce zobowiązani są wnieść wszyscy w niej przebywający. Nocleg 

poza Chatką nie zwalnia z konieczności opłacenia składki za pobyt.  

 



 

 

§ 5 

1. Osoby przebywające w chatce są zobowiązane do: 

a/ zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania zasad w nim zawartych 

b/ zachowania czystości i porządku 

c/ oszczędzania energii elektrycznej, wody oraz drewna opałowego 

d/ przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ppoż 

e/ dbałości o wyposażenie chatki 

f/ informowania kierownika wyjazdu lub opiekuna chatki o zauważonych lub 

spowodowanych awariach, zniszczeniach lub uszkodzeniach wyposażenia chatki. Formę i 

sposób naprawienia szkody określa Zarząd ŁKW. 

2. Posiłki należy przyrządzać i spożywać w miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Niezwłocznie po spożyciu posiłku należy pozmywać naczynia oraz posprzątać jadalnię i 

kuchnię 

4. Śmieci należy wyrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego celu worków foliowych. Aby 

ograniczyć ilość śmieci, zaleca się mieszkańcom chatki prowadzenie ich segregacji. 

5. W celu zapewnienia mieszkańcom chatki należytego wypoczynku określa się w godzinach 

23 - 7 ciszę nocną, w czasie której należy unikać zbędnego hałasu. 

6. W chatce (także w wiatrołapie) obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 

7. Każdy z mieszkańców chatki może korzystać na równych prawach z innymi z urządzeń, 

będących na wyposażeniu chatki. Pierwszeństwo do korzystania z zagospodarowanych 

pomieszczeń sypialnych mają ich twórcy pod warunkiem zgłoszenia chęci korzystania z nich 

do godziny 20-tej danego dnia. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 6 

1. Składki za pobyt mogą zostać wykorzystane na bieżące zakupy lub opłaty związane z 

użytkowaniem chatki. Wydatki powinny zostać odpowiednio udokumentowane, przy 

pomocy paragonu lub faktury. 

2. Wszelkie prace remontowo-budowlane należy przed ich rozpoczęciem zgłaszać i 

konsultować z opiekunem chatki i Zarządem ŁKW. Samowole budowlane będą niezwłocznie 

usuwane. 

3. Wszelkie skargi i wnioski należy składać pisemnie do opiekuna chatki lub Zarządu ŁKW. 

§ 7 

1. Zarząd ŁKW zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach 

spornych prawo do interpretacji regulaminu mają w kolejności ważności decyzji: Prezes 

ŁKW, opiekun chatki, członkowie Zarządu ŁKW, oraz kierownik wyjazdu. 


