REGULAMIN
pobytu na kwaterze myśliwskiej Grudza
1. Każdorazowo przebywający na kwaterze dokonuje wpisu w książce
pobytu
2. Koledzy niemający stałego miejsca w danym pokoju są zobowiązani
uzgodnić swój pobyt z przedstawicielem grupy kolegów przypisanych
do danego pomieszczenia wg wykazu podanego poniżej.
3. Przebywając na kwaterze dbamy o stały porządek, nie tylko w pokojach
pobytu, ale również w pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia, a
przede wszystkim w sanitariatach i na terenie otoczenia budynku
kwatery.
Przed wyjazdem należy posprzątać zajmowany pokój, korytarze,
schody, łazienkę oraz kotłownię.
4. Na terenie budynków kwatery obowiązuje całkowity zakaz palenia
tytoniu, a spożywanie alkoholu dopuszcza się pod warunkiem
zabezpieczenia broni zgodne z przepisami.
5. Przed każdym pobytem należy zgłosić z min. jednodniowym
wyprzedzeniem swój przyjazd u gospodarza kwatery: Ryszard Klimas,
tel: 665 580 430.
6. W czasie pobytu myśliwi sami obsługują piec CO.
7. Koledzy nie znający obsługi pieca wcześniej ubiegają się przeszkolenie z
tego zakresu.
8. Gdy nie ma miejsca w zbiorniku na śmieci – śmieci zabieramy ze sobą
przed opuszczaniem kwatery.
9. W przypadku awarii instalacji (CO, elektryczna) dzwonić na tel:
665580430.
10. Sprawca uszkodzenia (urządzenie, instalacja, trwałe i ruchome
składniki majątku Koła) zobowiązany jest do jego naprawy na własny
koszt.
11. Przebywający na kwaterze w okresie wiosenno-letnim lub jesiennym
zobowiązani są do koszenia trawy w miarę potrzeby.
12. Zaproszeni goście mogą przebywać na kwaterze wyłącznie w
towarzystwie członka Koła, który ich zaprosił.
13.Wszelkie niedociągnięcia w utrzymaniu kwatery i każde niepokojące
zdarzenia związane z kwaterą należy zgłaszać kol. Wiceprezesowi
Jerzemu Prask

14.Każdorazowo przebywający na Kwaterze wnosi opłatę za sprzątanie w
wysokości 10 zł za pobyt.

Niestosowanie się do postanowień niniejszego
Regulaminu będzie skutkowało zakazem pobytu
na kwaterze !
Wykaz
osób posiadających stałe miejsca w pokojach:
Parter-pokój nr 1: W. Powszek-tel. 785862349, A. Powszek,
Z. Żuławnik, K. Zielonka, G. Krawczyk, M. Machocki,
-pokój nr 2: J. Hrynkiewicz-tel. 666049451, T. Hrynkiewicz,
2 m-ca wolne,
I piętro-pokój nr 1: J.Prask- tel. 604793860, H. Prask, A.
Szewczyk, J. Zabokrzycki, R. Makowiecki, M. Chmieluk,
- pokój nr 2: J. Ruta 698641691, Z. Zawisza, J. Pindral, ,
-pokój nr 3: W. Worwa-tel. 605120921, Z. Szafulski,
R. Rusnak,A. Socik,
-pokój nr 4: S. Andryszczak-tel. 660443654,
W. Andryszczak, A. Dalecki, A. Dalecki.
II piętro- pokój nr 1: A. Fridel-tel. 604440263, L. Zając,
- pokój nr 2: M. Michalski-tel. 664939047, D. Pasek,
S. Komorowski, D. Komorowski.

