
Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka

ul. Styczyńskiego 13 b , 41-500 Chorzów
tel.:  575 980 427   e-mail towarzystwowyspa@gmail.com

konto: ING Bank Śląski S.A. Oddział Chorzów  nr 76 1050 1243 1000 0010 0011 3405

Regulamin
pobytu w placówce Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka “Wyspa”

1. Prosimy o poszanowanie wyposażenia domu znajdującego się w pokojach, łazienkach i
innych pomieszczeniach oraz wszelkiego sprzętu, narzędzi, z których korzystają uczestnicy
spotkań. Koszty związane z ewentualnymi zniszczeniami pokrywają osoby odpowiedzialne
za wyrządzone szkody.

2. TOPiGD Wyspa znajduje się na otwartym terenie dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na
zamykanie drzwi wejściowych i pokojowych oraz okien zwłaszcza w porach wieczornych i
nocnych oraz wtedy kiedy nie przebywa nikt w pokoju i w budynku. Placówka nie odpowiada
za zagubione bądź też skradzione rzeczy.

3. W biurze w głównym budynku placówki znajduje się sejf w którym można bezpłatnie
zdeponować pieniądze, dokumenty lub inne cenne przedmioty.

4. Przebywając na TOPiGD Wyspa stajesz się domownikiem, dlatego prosimy dbajcie o dobrą
atmosferę placówki poprzez kulturalne odnoszenie się do siebie nawzajem, dbanie o
czystość w budynkach i na terenie całego obiektu. Prosimy o wyrzucanie śmieci w
wyznaczonych do tego miejscach.

5. W budynkach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
6. Osoby przebywające na terenie “Wyspy” mają obowiązek segregacji śmieci.
7. Na terenie TOPiGD Wyspa obowiązuje bezwzględny zakaz

a. spożywania alkoholu,
b. używania środków psychoaktywnych;
c. uprawiania gier hazardowych.
d. palenia tytoniu oraz e-papierosów  przez osoby niepełnoletnie.

i. Osoby palące, które ukończyły 18 rok życia, mogą skorzystać z
wyznaczonych miejsc do palenia, tzw. palarni.

8. Osobami upoważnionymi do przebywania w kuchni są: obsługa kuchni, wyznaczone osoby
na dyżur i koordynatorzy.

9. Goście mogą korzystać, po uzyskaniu zgody od opiekunów, z terenów rekreacyjnych wokół
placówki.

10. Na terenie TOPiGD Wyspa obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 - 6:00.
11. Złamanie którejkolwiek z powyższych zasad będzie prowadziło do wyciągnięcia

konsekwencji  przez kadrę pracowniczą.


