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Regulamin funkcjonowania Chëczy w Łączyńskiej Hucie 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady organizacji i korzystania z Chëczy  

w Łączyńskiej Hucie, zwanej dalej „Chëczą”.  

2. Adres Chëczy to: Łączyńska Huta 115, 83-335 Borzestowska Huta.  

3. Właścicielem Chëczy jak i działki do niej przylegającej jest Zrzeszenie Kaszubsko-

Pomorskie, zwane dalej „ZKP”.  

4. Zarządzającym Chëczą jest Klub Studencki Pomorania działający przy Radzie 

Naczelnej ZKP, zwany dalej „KS Pomorania”. 

5. Osobami wyznaczonymi do kontaktu z ramienia KS Pomorania są każdorazowo 

Gospodyni i Gospodarz Chëczy, wyłonieni z zarządu KS Pomorania, zwani dalej 

Opiekunami. 

 

§ 2 

1. Chëcz jako jedna z siedzib KS Pomorania służy realizacji jego celów regulaminowych 

i statutowych całego ZKP. 

 

§ 3 

1. Poza KS Pomorania, pozostałe grupy korzystające z Chëczy, zobowiązane są pokryć 

koszty swojego pobytu, chyba że Zarząd KS Pomorania postanowi inaczej. 

 

§ 4 

1. Pobyt w Chëczy możliwy jest po poinformowaniu Opiekunów z wyprzedzeniem co 

najmniej jednego tygodnia. Powiadomienie skuteczne wysłane pocztą elektroniczną na 

adres: pomorania.sekretariat@gmail.com powinno zawierać:  

- dane identyfikujące grupę (nazwa, siedziba); 

- termin pobytu w Chëczy; 

- liczbę osób; 

- cel i program zamierzonych do realizowania w obiekcie warsztatów/zajęć; 

- imię i nazwisko oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za pobyt. 
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2. O pierwszeństwie w przypadku prośby dwóch lub więcej grup o wynajem Chëczy w 

tym samym czasie decydują Opiekunowie, na podstawie podanych celów i programu 

pobytu oraz kolejności zgłoszeń. Od decyzji Opiekunów grupa odwołać się może do 

Zarządu KS Pomorania. 

3. W użytkowaniu Chëczy bezwzględne pierwszeństwo mają zawsze działania 

podejmowane przez KS Pomorania. 

4. Rozpoczęcie pobytu następuje w obecności jednego z Gospodarzy Chëczy bądź osoby 

wydelegowanej przez Zarząd KS Pomorania po wypełnieniu i podpisaniu formularza 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. 

5. Na zakończenie pobytu jeden z Gospodarzy Chëczy bądź osoba wydelegowana przez 

Zarząd KS Pomorania wraz z upoważnionym przedstawicielem korzystającej z niej 

grupy sprawdzają stan pomieszczeń i okolic budynku, ustalając ewentualne szkody 

materialne. 

 

§ 5 

Użytkownicy Chëczy są zobowiązani do przestrzegania następujących zasad: 

1. Z budynku i jego wyposażenia należy korzystać w sposób zgodny z ich 

przeznaczeniem. 

2. Dozwolone jest korzystanie ze sprzętu i urządzeń znajdujących się w budynku jak i na 

terenie działki. Dotyczy to użytkowania sprzętu kuchennego, naczyń, sztućców, 

rozpalania w kominku, palenia ogniska.   

3. Każdy z użytkowników odpowiedzialny jest za ład i porządek  

w pomieszczeniach, z których korzysta. Przed wykwaterowaniem korzystający  

z obiektu mają obowiązek uprzątnąć budynek oraz jego otoczenie do stanu 

poprzedzającego jego użytkowanie. 

4. Korzystający z obiektu zobowiązani są do samodzielnego wywozu wszelkich 

odpadów nagromadzonych w czasie pobytu.   

5. W przypadku korzystania z obiektu przez osoby nieletnie, budynek i przyległy obszar 

udostępniają się osobie pełnoletniej będącej opiekunem nieletnich i ponoszącej 

odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.  
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6. W budynku i jego najbliższym otoczeniu obowiązuje bezwzględny zakaz używania 

otwartego ognia oraz palenia tytoniu. 

7. Ognisko organizować należy jedynie w wyznaczonym do tego miejscu. Ostatni jego 

użytkownicy dogaszają jego resztki wodą lub ziemią. 

8. Na potrzeby ogniska korzystać można tylko z suchych, luźno leżących gałęzi  

z terenu działki należącej do ZKP. 

9. Zakazuje się wycinki drzew i krzewów, obcinania gałęzi i niszczenia runa leśnego w 

lesie otaczającym zabudowania. 

10. Osoby będące na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania powszechnie 

przyjętych zasad współżycia społecznego. 

 

§ 6 

1. Za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania regulaminu właściciel  

i zarządzający obiektem nie ponoszą odpowiedzialności. 

2. Wyrządzenie jakichkolwiek szkód materialnych w obiekcie powoduje 

odpowiedzialność sprawcy.  

3. W przypadku działań skutkujących szkodami niematerialnymi, zwłaszcza naruszeniem 

dobrego imienia KS Pomorania lub ZKP oraz naruszeniem miru sąsiedzkiego, grupa, 

która je spowodowała zostanie przez Zarząd KS Pomorania obłożona czasowym lub 

całkowitym zakazem korzystania z Chëczy. 

4. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie Chëczy zarówno właściciele jak  

i zarządzający obiektem nie ponoszą odpowiedzialności.  
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Załącznik 1 

Formularz zgłoszenia pobytu w Chëczy  

Dane ogólne 
 

Nazwa organizacji: 
 

 

Adres siedziby: 
 

Adres e-mail:  
 

Cel pobytu: 
 

 

 

Przewidywany termin pobytu (dd-dd.mm.rrrr): 
 

Liczba osób: 

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu 
 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

Adres e-mail: 

 

Nr telefonu: 

 

Szacowane koszty pobytu (wypełnia Opiekun Chëczy) 
 

 

 

 

 

Koszty naprawy szkód materialnych (wypełnia Opiekun Chëczy bądź osoba wydelegowana 

z ramienia KSP w dniu opuszczenia obiektu przez użytkowników): 

 

 

 

 

1. Zobowiązuję się do uregulowania u KS Pomorania należności za korzystanie z obiektu  

w ciągu 7 dni od jego opuszczenia;  

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin funkcjonowania Chëczy  

w Łączyńskiej Hucie; 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji zgłoszenia pobytu w obiekcie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie 

Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 

 
……………………….…….. 

Podpis Gospodarza Chëczy/osoby 

wydelegowanej z ramienia KSP 

 

……….…………………. 

Data i podpis osoby  

upoważnionej do kontaktu 


