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REGULAMIN ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWY
COS-OPO W GIŻYCKU
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie
COS-OPO w Giżycku i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi
poprzez zameldowanie Gościa, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub przedpłaty lub całej
należności za pobyt w Ośrodku. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się
i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie COS-OPO w Giżycku.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka, na korytarzach w internatach
sportowych, a także na stronie internetowej COS-OPO w Giżycku www.gizycko.cos.pl
§2 DOBA W INTERNACIE SPORTOWYM
1. Pokoje w internatach sportowych wynajmowane są na doby.
2. Jeśli Gość w chwili zameldowania nie określił czasu pobytu przyjmuje się, że pokój został wynajęty
na jedną dobę.
3. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz.14:00 i kończy o godz. 12:00 dnia następnego.
4. Przedłużenie pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji
do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
5. COS-OPO w Giżycku uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
6. COS-OPO w Giżycku może nie przedłużyć pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc
noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
7. COS-OPO w Giżycku zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa
w przypadku nie dokonania przez niego pełnej płatności za dotychczasowy pobyt w Ośrodku.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1.

Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości
ze zdjęciem.
2. Gość COS-OPO w Giżycku nie może użyczać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres,
za który uiścił należną za pobyt opłatę.
3. Osoby niezameldowane w COS-OPO w Giżycku mogą przebywać w miejscu zakwaterowania
od godz. 7:00 do godz. 22:00.
4. COS-OPO w Giżycku może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu
rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody w mieniu Ośrodka lub
mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników COS-OPO w Giżycku lub innych osobach
przebywających w Ośrodku.
5. COS-OPO w Giżycku zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu opłaty należności
za cały pobyt.
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40%
wartości w terminie uzgodnionym z pracownikiem Działu Sprzedaży i Promocji. Brak przedpłaty
może skutkować anulowaniem rezerwacji.
7. Rezerwację można odwołać do 7 dni przed planowanym terminem przybycia bez skutków
finansowych. Po tym terminie w przypadku odwołania rezerwacji lub nie dotarcia gościa
do COS – OPO wszelkie przedpłaty na poczet pobytu nie zostaną zwrócone.
8. W przypadku rezygnacji Gościa z części pobytu, Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystany,
a opłacony pobyt.
§4 USŁUGI
1. COS-OPO w Giżycku świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie
do Recepcji swoich uwag, co umożliwi pracownikom natychmiastową reakcję na poprawę
standardu świadczonych usług.
3. COS-OPO w Giżycku ma obowiązek zapewnić:
 warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gościa,
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 bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez COS-OPO
w Giżycku ,
 sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa,
a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę,
4. Dodatkowo na życzenie Gościa COS-OPO w Giżycku świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 budzenie o wyznaczonej godzinie,
 zamawianie taksówki.
 przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie Recepcji w czasie pobytu
Gościa w Ośrodku z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
 przechowanie bagażu osobistego Gościa w COS-OPO w Giżycku może nastąpić wyłącznie
w terminach pobytu Gościa,
§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem
opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie
szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających
go osób. COS-OPO w Giżycku zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody
po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia
usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się
do żądań dyrekcji Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty
należności za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój powinien, ze względów bezpieczeństwa, wyłączyć
telewizor, oświetlenie w pokoju, zakręcić krany, zamknąć drzwi i pozostawić klucz w Recepcji.
Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA
1. COS-OPO w Giżycku ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez
osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. COS-OPO w Giżycku odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów
wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną
wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
4. COS-OPO w Giżycku zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego
przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających
bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
5. COS-OPO w Giżycku nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt,
6. Parkowanie pojazdów na terenie Ośrodka jest dozwolone tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.
§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w miejscu zakwaterowania przez wyjeżdżającego
Gościa, będą odesłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie
tego okresu przedmioty te przejdą na własność COS-OPO w Giżycku.
§8

CISZA NOCNA

1. W COS-OPO w Giżycku obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 2200 do godz. 700 dnia następnego.
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§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie
świadczonych usług.
§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. COS-OPO w Giżycku akceptuje obecność zwierząt. Przebywanie zwierząt w miejscu
zakwaterowania wymaga zgody Recepcji, pod warunkiem braku sprzeciwu współmieszkańców.
Właściciel psa musi posiadać aktualne świadectwo szczepień psa. Właściciel zwierzęcia jest
zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości
i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę
na terenie Ośrodka.
2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych, kuchenek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia
pokoju.
3. W obiektach sportowych i noclegowych w COS-OPO w Giżycku obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu.
4. W miejscu zakwaterowania nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni
i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych
zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w miejscu zakwaterowania i ich wyposażeniu,
poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności
i bezpieczeństwa korzystania.
§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych Gości internatu sportowego odbywa się zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z zm.) w celu
realizacji usług związanych z pobytem Gości w COS-OPO w Giżycku.
2. Administratorem danych osobowych Gości internatu sportowego i jedynym ich odbiorcą jest
Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-449, Warszawa), przy
ul. Łazienkowskiej 6 a, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod
numerem KRS: 0000374033 ,NIP: 701-027-39-50, w ramach struktur którego funkcjonuje COS-OPO
w Giżycku.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie świadczenie usług związanych z pobytem
Gości na terenie COS-OPO w Giżycku.
4. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem wymaganych ustawą o ochronie danych
osobowych oraz przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy środków bezpieczeństwa
przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie pozyskiwane
są bezpośrednio od Gości internatu sportowego za ich dobrowolną zgodą i nie będą
udostępniane osobom trzecim.
6. Każdy z Gości internatu sportowego, którego dane osobowe dotyczą, posiada prawo dostępu
do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą
w Warszawie, jak również prawo wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji
odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych osobowych po
osiągnięciu celu dla którego były przetwarzane.
DYREKCJA COS–OPO W GIŻYCKU

