REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI MIESZKALNYCH SPSK im. Prof. A. Grucy CMKP w Otwocku
usytuowanych w bloku mieszkalnym przy ul. Konarskiego 9
1. Regulamin określa zasady udostępniania pokoi mieszkalnych SPSK im. prof. A. Grucy CMKP
(zwany dalej Szpitalem) w bloku mieszkalnym w Otwocku dalej zwanych „pokojem”.
1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości.
2. Regulamin jest dostępny w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Szpitala, zwanym dalej
DAG, na tablicy ogłoszeń w budynku mieszkalnym, w którym znajdują się pokoje, a także na
stronie internetowej szpitala www.spskgruca.pl.
3. Pokój mieszkalny udostępniany jest wyłącznie:
a.

uczestnikom kursów lub szkoleń odbywających się na terenie Szpitala,

b. pacjentom mającym wyznaczony termin przyjęcia do szpitala lub wizyty w poradni,
c. osobom sprawującym opiekę nad pacjentem, o którym mowa w lit. b powyżej
po potwierdzeniu powyższych okoliczności przez pracownika DAG.
Potwierdzenie odbywa się poprzez:
- w przypadku kursów weryfikacji przez pracownika DAG gościa z listą uczestników
lub okazaniem dokumentu poświadczającego udział w kursach lub szkoleniach,
- w przypadku pacjentów mających wyznaczony termin przyjęcia do szpitala lub wizyty
w poradni weryfikacji podanego terminu; w celu weryfikacji Gość zobowiązany
jest do podania imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz daty wizyty/przyjęcia do szpitala,
- w przypadku osób sprawujących opiekę na pacjentem, o którym mowa w pkt. b powyżej,
weryfikacji podanego terminu; w celu weryfikacji Gość zobowiązany jest do podania imienia
i nazwiska pacjenta, numeru PESEL pacjenta oraz daty wizyty/przyjęcia do szpitala,
W przypadku niepodania powyższych danych pracownik DAG odmawia przyjęcia rezerwacji.
4. Pokój mieszkalny udostępniany jest do użytku gości na doby po okazaniu pracownikowi DAG
dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem oraz po wypełnieniu stosownych
oświadczeń otrzymanych od pracownika DAG. Oświadczenia można pobrać również ze strony
Szpitala pod adresem www.spskgruca.pl.
5. Wszystkie pokoje są jednoosobowe i udostępniane są jednej osobie. Wyjątkiem są pobyty z
małymi dziećmi wymagającymi opieki rodzica wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu tego z DAG pod numerem telefonu tel. 22 779-40-31 wew. 216 lub 224.
6. Na potrzeby udostępnienia pokoju doba rozpoczyna się o godzinie 13, a kończy o godz. 10:00.
7. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z pokoju w godzinach wcześniejszych,
jeżeli pokój nie został zarezerwowany.
8. Liczba dni pobytu określona jest w rezerwacji, którą dokonuje się telefonicznie pod numerem
telefonu tel. 22 779-40-31 wew. 216 lub 224.
9. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do DAG w dniu poprzedzającym zwrot
pokoju lub w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach do godz. 8:00 w dniu wyjazdu.
Przedłużenie pobytu jest możliwe pod warunkiem, że pokój nie został już zarezerwowany.

10. Przerwanie pobytu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej już należności.
11. Opłata za pierwszą dobę dokonywana jest w momencie pobierania klucza w kasie szpitala
(karta/ gotówką). Paragon należy bezwzględnie zachować do wglądu przy rozliczeniu całego
pobytu. Utrata paragonu bądź pokwitowania wpłaty KP rozumiana będzie jako brak zapłaty.
Pozostałą kwotę do zapłaty Gość wpłaca gotówką lub kartą w kasie szpitala przy zdawaniu
klucza.
12. Gość powinien używać pokoju zgodnie z przeznaczeniem.
13. Gość nie może przekazywać kluczy do pokoju osobom trzecim. Niedozwolone jest korzystanie
z pokoju przez osoby trzecie, które nie zostały zgłoszone do DAG i nie wypełniły oświadczeń,
o których mowa w pkt 3 Regulaminu.
14. W przypadku udostępnienia przez Gościa pokoju osobie trzeciej, Gość zobowiązany jest do
zapłaty należności wynikającej z długości faktycznego pobytu.
15. W razie udostępnienia przez Gościa pokoju osobie trzeciej, Szpital ma prawo obciążyć Gościa
karą umowną w wysokości dwukrotności ceny za dobę, za każdą dobę udostępnienia,
niezależnie od opłaty wskazanej w pkt. 14.
16. Osoby trzecie mogą gościnnie przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godziny 22:00.
Nocowanie osób odwiedzających w pokojach jest zabronione.
17. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00.
18. W przypadku zakłócenia ciszy nocnej i niestosowania się w rażący sposób do regulaminu,
Szpital lub osoby korzystające z pokoi mają prawo wezwać policję.
19. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
20. W pokojach nie mogą być trzymane zwierzęta.
21. Ze względu na możliwość uszkodzenia instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe
można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju.
Używanie wszelkiego rodzaju piecyków , kuchenek, grzałek itp. jest zabronione.
22. Szpital nie odpowiada za rzeczy wniesione do pokoju lub pozostawione w innym miejscu.
23. Gość może skorzystać z parkingu pod blokiem mieszkalnym, w którym znajdują się pokoje.
Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona, są one bezpłatne - niestrzeżone. Pozostałe
miejsca parkingowe na terenie Szpitala są płatne zgodnie z cennikiem i regulaminem
parkingu. Szpital nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie lub utratę
pojazdu.
24. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
i zniszczenia w budynku mieszkalnym i pokojach oraz jego wyposażenia, spowodowane jego
działaniem lub działaniem osób odwiedzających, za które odpowiada.
25. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Szpital może odmówić dalszego
udostępnienia pokoju osobie, która je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego
zastosowania się do żądań Szpitala, uregulowania należności za dotychczasowe
udostępnienie pokoju, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia pokoju.
Wcześniejszy wyjazd Gościa z powodu naruszenia regulaminu nie uprawnia go do żądania
zwrotu kwoty za niewykorzystany pobyt.

26. Wszelkie usterki w pokojach prosimy zgłaszać od pon. - pt. w godz 7:30-15:00 do DAG lub
bezpośrednio do Elektryka dyżurnego 606 428 352, Hydraulika dyżurnego 606 428 356.
W dniu przyjazdu usterki należy zgłosić do godz. 15:00. Niezgłoszenie usterek i zniszczeń
oznacza ich brak.
27. Gość otrzymuje do swojej dyspozycji dwa klucze, jeden do klatki schodowej bloku
mieszkalnego, drugi do pokoju, które powinien oddać w chwili zakończenia pobytu.
Zagubienie klucza bądź jego uszkodzenie powoduje obowiązek zapłaty za dorobienie klucza w
wysokości 20 zł za sztukę.
28. Sprzątanie w pokoju w trakcie pobytu Gościa odbywa się tylko na życzenie Gościa i po
wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu do DAG.
29. Wszelkie naprawy urządzeń odbywają się w obecności Gościa.
30. Szpital nie odpowiada za niezależne od niego awarie i ich skutki.
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