
REGULAMIN INTERNATU  
ZESPOŁU SZKÓŁ W KARLINIE 

 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 
• § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z późn. zm.). 
 

§ 1 

1. Internat Zespołu Szkół w Karlinie, zwany dalej internatem, jest placówką koedukacyjną działającą  
w ramach Zespołu Szkół w Karlinie, przeznaczoną w pierwszej kolejności dla uczniów szkoły, 
mieszkających poza Karlinem. 

2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, w internacie mogą zamieszkać 
uczniowie mieszkający na terenie miasta Karlina. 

3. Internat może prowadzić dodatkowo wynajem wolnych pomieszczeń i pokojów dla osób 
prywatnych i grup zorganizowanych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych lub w przypadku 
dysponowania wolnymi miejscami, na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4. Podanie o miejsce w internacie uczeń składa w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły. 
5. Uczniom, którzy nie zostali przyjęci do internatu przysługuje prawo odwołania do Dyrektora 

szkoły. 

§ 2 

1. Pobyt w internacie dla wychowanków jest bezpłatny. Wychowankowie ponoszą jedynie koszty 
związane wyżywieniem oraz ewentualnie zakupem środków czystości w wysokości ustalonej przez 
organ prowadzący szkołę i podany do wiadomości przez Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie. 

2. W indywidualnych przypadkach odpłatność za internat reguluje Zarządzenie Dyrektora Zespołu 
Szkół w Karlinie. 

3. Odpłatność dla osób wynajmujących na zasadach komercyjnych ustalana jest na podstawie stawek 
określnych w załączniku nr 1 do Regulaminu 

 
§ 3 

 Zadania internatu: 

1. Zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych i wyżywienia. 
2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 
3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań  

i uzdolnień. 
4. Tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz organizacja ich 

czasu wolnego. 
5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych. 
6. Rozwijanie samodzielności i samorządności. 
7. Kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności wśród 

wychowanków. 
8. Wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów. 
9. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i rodzinie. 
10. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji. 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-11-2018&qplikid=4186&qtytul=ustawa%2D%2Dprawo%2Doswiatowe
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=08-11-2018&qindid=4186&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2018&qpnr=996&qppozycja=996
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2018&qplikid=4252&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dpublicznyc
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2018&qplikid=4252&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolowej%2Dorganizacji%2Dpublicznych%2Dszkol%2Di%2Dpublicznyc


§ 4 

Organizacja życia i pracy w internacie: 

1. Internat prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w czasie trwania zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w szkole. 

2. Pracą internatu kieruje kierownik powołany przez Dyrektora. 
3. Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu (ZWI). 
4. Grupa wychowawcza liczy 30 wychowanków (opiekuje się nią wychowawca). 
5. Liczbę grup wychowawczych ustala się co roku w zależności od ilości mieszkańców internatu. 
6. Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wychowanków wynosi minimum  

49 godzin zegarowych tygodniowo. 
7. Internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych (21.00-7.00).  
8. Internat w czasie zajęć lekcyjnych czynny jest od niedzieli godzina 15.00 do piątku godzina 19.00. 
9. Mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu. 
10. Pracą samorządu kieruje demokratycznie wybierany Zarząd Samorządu Internatu (ZSI). 
11. Na posiedzeniu ZWI, gdzie omawiane są problemy młodzieży zapraszani są przedstawiciele ZSI. 
12. ZWI opracowuje plan pracy i opiniuje ogół spraw opiekuńczo-wychowawczych, podejmuje 

decyzje w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom. 
13. ZSI reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo-

wychowawczej, poręcza za wychowanków. Chęć zamieszkania w internacie wiąże się  
w akceptacją regulaminu i obowiązkiem jego przestrzegania.  

14. Regulamin obowiązuje wszystkich wychowanków. 
15. Rodzice powinni powiadomić kierownika internatu i wychowawców o wszelkich przewlekłych 

chorobach i dolegliwościach, a także lekach przyjmowanych na stałe przez wychowanka, podając 
nazwę leku oraz dawkowanie. Wychowawcy nie posiadają uprawnień do podawania leków 
wychowankom. 

16. Każdy wyjazd wychowanka z placówki jest rejestrowany w zeszycie wyjazdów, ewentualnie  
w zeszycie uwag wychowawczych. 

17. Każde wyjście wychowanka z internatu w godzinach popołudniowych i wieczornych rejestrowane 
jest w zeszycie wyjść, a wyjścia w czasie nauki własnej są uzgadnianie z wychowawcą.  

18. W czasie nauki własnej i w godzinach ciszy nocnej drzwi wejściowe są zamykane. W tym czasie 
wychowankowie wchodzą i wychodzą do internatu po wcześniejszym uzyskaniu zgody 
wychowawcy grupy i otworzeniu przez niego drzwi. 

19. Z uwagi na bezpieczeństwo wychowankowie mogą przebywać poza internatem do godziny 20.00 
po każdorazowym uzgodnieniu z wychowawcą. 

20. Obowiązkowa nauka własna w internacie trwa w godzinach 16.00 – 18.00. W tym czasie 
wszystkich wychowanków obowiązuje cisza, należy również ograniczyć odwiedziny w pokojach. 

21. W pokoju można uczyć się przy zapalonym górnym świetle do godziny 23.00 pod warunkiem, że 
nie przeszkadza to współlokatorom. Jeżeli współmieszkańcy w pokoju śpią, wychowanek może 
kontynuować naukę w pokoju wspólnym do godziny 24.00, po uzyskaniu zgody wychowawcy. 

22. Do utrzymania higieny osobistej służą natryski, z których należy korzystać pojedynczo. Po 
każdorazowym korzystaniu należy zostawić kabinę w czystości. Do kąpieli zaleca się wkładać 
plastikowe klapki. 

23. Wychowankowie mają możliwość przechowywania swojej żywności w lodówce w podpisanych 
pojemnikach. 

24. Każdy wychowanek zobowiązany jest regularnie kontrolować terminy przydatności do spożycia 
swoich produktów. Wskazane jest, by wychowankowie przywozili z domów i umieszczali w 
lodówce jedynie taką ilość żywności możliwą do skonsumowania przed upływem terminu 
ważności. 

25. Wychowankowie mają również możliwość korzystania z kuchenki elektrycznej i czajnika. Po 
każdorazowym skorzystaniu należy zostawić kuchenkę w czystości. Internat nie zapewnia naczyń 
do samodzielnego przygotowywania posiłków (garnki, patelnie, miski itp.) Każdy wychowanek 
powinien posiadać własne sztućce oraz kubek i talerz.   

26. O porządek w lodówce, mycie i wyrzucanie przeterminowanej żywności, a także o czystość 
kuchenki dbają sami wychowankowie. 

27. Wychowanek zobowiązany jest do powstrzymania się od zachowań seksualnych na terenie 
internatu oraz powstrzymania do okazywania czułości drugiej osobie w obecności innych osób. 



28. Miejscem przyjęć gości niespokrewnionych jest pokój wspólny. W pokojach, wychowanków mogą 
odwiedzać jedynie rodzice i rodzeństwo. 

29. Odwiedziny mogą odbywać się najpóźniej do godziny 20.00. 
30. Wszyscy odwiedzający zgłaszają się do wychowawcy internatu lub osoby dyżurującej, gdzie 

zostają wylegitymowani, wpisani do zeszytu gości. 
31. W czasie nauki własnej należy ograniczyć korzystanie w pokojach z telefonów komórkowych, 

głośników w komputerach, w czasie ciszy nocnej obowiązuje zakaz używania głośników  
w komputerach, odbywania rozmów telefonicznych w pokojach i na korytarzach. 

32. Wychowankowie nie zamykają się w pokojach od wewnątrz w ciągu dnia i nocy. 
33. Klucze od pokoi w czasie nieobecności wychowanków znajdują się na portierni. 
34. W przypadku zagubienia klucza do pokoju, wychowankowie niezwłocznie powiadamiają  

o tym fakcie wychowawcę grupy lub pracownika biura i ponoszą całkowity koszt za dorobienie 
klucza. 

35. Oglądanie telewizji po godzinie 21.30 możliwe jest tylko za zgodą wychowawcy. 
36. Wychowankowie obowiązani są szanować mienie współmieszkańców internatu, prawidłowo  

i zgodnie z instrukcjami korzystać z urządzeń oraz wyposażenia placówki, ponieważ materialnie 
odpowiadają za ewentualne zniszczenia. 

37. Wychowankowie przed wyprowadzeniem się z placówki muszą, oddać klucz od pokoju, zdać 
rzeczy wypożyczone z internatu (poduszka, kołdra, koc). Wypełniają kartę obiegową i oddają ją 
wychowawcy grupy. Wychowankowie posiadają własne ręczniki oraz pościel, którą zobowiązani 
są do utrzymania w czystości i wymiany co najmniej raz w miesiącu. 

38. Decyzja o rezygnacji z mieszkania w internacie musi mieć potwierdzenie pisemne,  
w przypadku wychowanków niepełnoletnich potwierdzają rodzice, wychowanek pełnoletni decyzję  
o rezygnacji może podpisać osobiście. 

§ 5 

Wychowanek ma prawo do: 

1. Zakwaterowania na miarę możliwości internatu oraz odpłatnego, całodziennego wyżywienia. 
2. Opieki zdrowotnej na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia. 
3. Poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań dotyczących życia  

w internacie, a także religijnych i światopoglądowych (o ile nie narusza to godności osobistej  
i dobra innych uczniów). 

4. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, 
rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i talentów. 

5. Wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu. 
6. Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozstrzyganiu problemów osobistych, 

związanych z postępami w nauce i zamieszkiwaniem w internacie. 
7. Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, obronę przed różnymi formami przemocy 

fizycznej lub psychicznej. 
8. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu. 
9. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, w szkole lub poza szkołą,  

o ile nie narusza to rozkładu zajęć. 
10. Przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu (za zgodą wychowawcy). 
11. Poręczenia za niego przez wychowawcę ZSI w przypadku naruszenia regulaminu internatu. 
12. Opuszczenia internatu w wyznaczonym czasie za zgodą wychowawcy. 
13. Poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni. 
14. Kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu. 

 

 

 
 



§ 6 

Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w regulaminie i Statucie szkoły,  
a zwłaszcza: 

1. Przestrzegania wszystkich zasad współżycia społecznego i rozkładu dnia w internacie. 
2. Systematycznego uczenia się, wzbogacania swojej wiedzy, wykorzystywania jak najlepiej czasu  

i warunków do nauki własnej. 
3. Aktywnego uczestniczenia w zajęciach regulaminowych, a także organizacji różnych form 

wolnego czasu w internacie. 
4. Utrzymania higieny osobistej oraz czystości i estetyki pomieszczeń, w których przebywa,  

w ramach pełnionych dyżurów. 
5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek a także dokonywania drobnych napraw pod nadzorem 

wychowawcy. 
6. Ponoszenia materialnej odpowiedzialności za zniszczenia sprzętu i urządzeń w internacie. 
7. Regularnej zmiany bielizny pościelowej (1 raz w m-cu). 
8. Terminowego uiszczania opłat za wyżywienie w internacie (za miesiąc z góry do 15 dnia każdego 

miesiąca na konto stołówki). 
9. Zobowiązany jest do zakupu środków czystości we własnym zakresie. 
10. Uzyskania zgody wychowawcy internatu i wychowawcy klasy na każdorazowy wyjazd do domu  

w ciągu tygodnia.  
11. Przestrzeganie przepisów p. poż. i bhp. 
12. Współdziałania w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą i Samorząd 

Internatu. 
13. Wychowankowie mają obowiązek uczęszczania do szkoły, nie opuszczania i nie spóźniania się na 

lekcje oraz osiągania pozytywnych wyników w nauce na miarę swoich możliwości. 
14. O nieobecności w szkole i jej przyczynach musi być poinformowany wychowawca internatu oraz 

pedagog szkolny. Wychowanek pozostający w domu w dniach zajęć szkolnych powinien jak 
najszybciej poinformować wychowawcę internatu o przyczynach pobytu w domu i planowanym 
terminie powrotu do placówki. Obowiązkiem chorego wychowanka przebywającego w internacie 
jest niezwłoczne zgłoszenie swojej dolegliwości, stanu zdrowia dyżurującemu wychowawcy i w 
miarę możliwości szybkie udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Wychowanek, który jest 
chory powinien pozostać w domu. 

15. Wychowanek, który zachoruje w internacie i otrzyma zwolnienie lekarskie powinien być 
niezwłocznie zabrany przez rodzica do domu.  

§ 7  

W związku ze szczególnym charakterem instytucji w Internacie obowiązuje szereg zakazów. Poniższe 
zakazy dotyczą wychowanków i wszystkich osób przebywających na terenie internatu – gości, 
wychowawców, pracowników obsługi i administracji itp. bez względu na porę doby czy roku i na charakter 
wykorzystywania obiektu.  

W internacie zabrania się: 

1. Picia alkoholu, palenia tytoniu, e- papierosów, dopalaczy, używania narkotyków oraz innych 
substancji psychoaktywnych. 

2. Wprowadzania do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy, a w przypadku osób 
wynajmujących - portiera. 

3. Nocowania poza placówką od poniedziałku do piątku bez powiadomienia wychowawcy internatu 
(dotyczy wychowanków). 

4. Przetrzymywania drogich przedmiotów i większych sum pieniędzy. 
5. Samowolnego zmieniania pokoju, przenoszenia mebli i sprzętu. 
6. Przywożenia sprzętu radiowo-telewizyjnego, żelazek, czajników elektrycznych, grzałek, 

opiekaczy, itp. 
7. Trzymania zwierząt na terenie placówki. 



8. Wnoszenia na teren internatu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa 
własnego i innych (petardy, pojemniki z gazem itp.), a w sytuacji stwierdzenia użytkowania przez 
wychowanka sprzętu zabronionego, zostanie on zabrany przez wychowawcę i zwrócony 
właścicielowi w dniu najbliższego wyjazdu do domu. 

9. Używania otwartego ognia tj. świeczek, kadzideł, zakaz pozostawiania bez dozoru świecących się 
lampek w pokojach, zakaz pozostawiania ładowarek i zasilaczy włączonych do sieci pod 
nieobecność wychowanka. (Niezastosowanie się do powyższego może skutkować 
skonfiskowaniem danych przedmiotów). 

10. Zachowań demoralizujących, używania wulgarnych słów, kradzieży, wybryków chuligańskich, 
popełniania czynów karalnych, stosowania samosądów, stosowania przemocy. 

11. Używania emblematów i znaków reklamujących lub promujących środki i substancje, których 
używanie może prowadzić do uzależnień. 

12. Używania emblematów i symboliki, związanej z subkulturami o charakterze destrukcyjnym. 
13. Dokonywania jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych, dotykania sygnalizacji 

przeciwpożarowej, oddymiającej, niszczenia szafek przeciwpożarowych i hydrantów.  
W przypadku uszkodzenia wymienionych urządzeń należy natychmiast zgłaszać ten fakt 
wychowawcy dyżurnemu lub portierowi. 

14. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się siadania lub stawania na parapetach okiennych. Okna 
należy otwierać jedynie uchylnie. 

15. Ze względów higienicznych zabrania się wystawiania żywności, obuwia i innych przedmiotów na 
zewnętrznych parapetach okiennych  

16. Korzystania z urządzeń sanitarnych w niewłaściwy sposób. Zabrania się wylewania do umywalek 
fusów po herbacie, kawie, substancji stałych, resztek jedzenia. Każdorazowo umywalkę po użyciu 
należy oczyścić, by nie pozostały w niej żadne resztki. Zabrania się pozostawiania w umywalce 
brudnych naczyń, sztućców i innych przedmiotów wykorzystywanych do przygotowania posiłku. 

17. Oklejania ścian, drzwi i mebli, dewastacji mienia pod groźbą odpowiedzialności materialnej -  
W przypadku nie wykrycia sprawcy dewastacji i zniszczeń kosztami napraw obciążani są wszyscy 
wynajmujący dany pokój lub piętro, jeżeli zniszczenia dotyczą pomieszczeń ogólnodostępnych. 

18. Przyjmowania gości w czasie nauki własnej (za wyjątkiem rodziców). 
19. Naruszanie ciszy nocnej poprzez hałaśliwe zachowywanie się, głośne słuchanie muzyki oraz 

przebywanie w pokojach innych współmieszkańców podczas ciszy nocnej (po godz. 22.00). 

§ 8 

NAGRODY 

 
Za wyróżniającą aktywność, przykładne zachowanie, dobre wyniki w nauce, wychowanek może otrzymać 
następujące nagrody: 

1. Pochwałę wychowawcy  
2. Pochwałę Dyrektora 
3. Nagrodę rzeczową, dyplom uznania na wniosek wychowawcy. 

KARY 

 
Za naruszenie zasad współżycia w internacie i wywiązywania się z obowiązków wychowanek może 
otrzymać następujące kary: 

1. Upomnienie wychowawcy  
2. Upomnienie Dyrektora 
3. Nagana  Dyrektora 
4. Skreślenie z listy wychowanków. 

 



§ 9 

1. Za naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływ na kolegów, wychowanek może 
utracić prawo do zamieszkania w internacie. 

2. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek kierownika podejmuje Dyrektor szkoły.  
3. Od decyzji tej wychowanek może się odwołać do jednostki nadrzędnej szkoły. 
4. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkania w internacie. 

§ 10 

Rozkład zajęć w czasie zajęć edukacyjnych 

 6.30  pobudka 

 6.30 – 7.00  toaleta poranna 

 7.00 – 7.30  śniadanie  

 7.30 – 7.50 porządki w pokojach i innych pomieszczeniach internackich 

 7.50 – 7.55  wyjście na zajęcia szkolne 

 8.00 – 15.15  zajęcia w szkole wg. planu 

 12.25 – 12.45   obiad 

 15.15 – 16.00  czas wolny, przygotowania do nauki własnej 

 16.00 – 18.00  nauka własna 

 18.00 – 18.30  kolacja 

 18.30 – 19.00  czas wolny 

 19.00 – 21.00  czas wolny zorganizowany-zajęcia z wychowawcą 

 21.00 – 21.45 wieczorna toaleta, porządki w pomieszczeniach internackich, 
sprawdzanie dyżurów 

 21.45 – 22.00  przygotowania do ciszy nocnej 

 22.00 – 6.00  cisza nocna 

§ 11 
Dokumentacja podstawowa: 

• roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej, 
• dziennik zajęć grup wychowawczych, 
• księga ewidencji wychowanków, 
• rejestr wejść i wyjść, 
• grafik dyżurów pracowników pedagogicznych, 
• protokolarz Zespołu Wychowawczego Internatu. 

      § 12 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2018 r.  

Karlino, dnia 27 sierpnia 2018 r. …………………………………….. 

  



Załącznik nr 1  

ZASADY WYNAJMOWANIA MIEJSC NOCLEGOWYCH W INTERNACIE W POKOJACH 
UCZNIOWSKICH W DNIACH WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE ORAZ 

W SYTUACJI KIEDY PLACÓWKA DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI 

1. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na wynajem miejsc noclegowych w internacie w dniach wolnych 
od zajęć dydaktycznych w szkole oraz w sytuacji wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego. 

2. Ze względu na specyfikę instytucji wszystkie osoby przebywające w Internacie, bez względu na 
charakter swojej wizyty, zobowiązane są przestrzegać postanowień Regulaminu internatu, zwłaszcza 
zakazów znajdujących się w § 7 Regulaminu. 

 3. Odpłatność za wynajem miejsc noclegowych zależna jest od dnia tygodnia oraz ilości osób 
zainteresowanych wynajmem i wynosi odpowiednio: 

a) od niedzieli do piątku 

DOBA 
BEZ WZGLĘDU NA 

LICZEBNOŚĆ GRUPY 
cena za 1 osobę (brutto) 

GRUPA SZKOLNA 

niedziela 15.00 – poniedziałek 11.00 35,00 

od 10 osób 10% zniżki 
poniedziałek 15.00 – wtorek 11.00 35,00 
wtorek 15.00 – środa 11.00 35,00 
środa 15.00 – czwartek 11.00 35,00 
czwartek 15.00 – piątek 11.00 35,00 

b) od piątku do niedzieli oraz w okresach świątecznych 

DOBA GRUPA 6 – 10 OSÓB 
cena za 1 osobę (brutto) 

POWYŻEJ 10 OSÓB 
cena za 1 osobę (brutto) 

piątek 15.00 – sobota 10.00 100,00 80,00  
sobota 15.00 -  niedziela 10.00 100,00 80,00  

  Przy dużej grupie osób i dłuższym pobycie cena za nocleg ustalana jest indywidualnie.  

4. Opłaty związane z wynajmem komercyjnym pokoi wpłacane są na podane niżej numer rachunku 
bankowego konto Zespołu Szkół z dopiskiem „wynajem internatu”  

numer rachunku bankowego: 70 1020 2821 0000 1902 0119 3754 

Zespół Szkół w Karlinie, ul. Księdza Brzóski 6, 78-230 Karlino 

5. Osoby fizyczne zainteresowane wynajmem powinny przelać na podany w ust. 4 numer rachunku 
bankowego kwotę odpowiadającą terminowi wynajmu najpóźniej w dniu wynajmu. Wynajmujący może 
zażądać okazania potwierdzenia dokonania przelewu w momencie zakwaterowania.   

6. Instytucje dokonujące rezerwacji zobowiązane są do dokonania przelewu na podany w ust. 4 numer 
rachunku bankowego w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.  
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