ZIMOWE SCHRINSKO KOSCIOŁA W DARTFORD

PODSTAWOWY REGULAMIN
1. Nie tolerujemy niekulturalnego zachowania i przeklinania
W Zimowym Schronisku Kosciola Dartford godność i bezpieczeństwo naszych gości oraz wolontariuszy jest dla
nas bardzo ważne. Do schroniska nie będą wpuszczane osoby które podejrzewa się ze będą agresywne lub ze
zniszczą własność schroniska. Podejrzane osoby nie będą wpuszczane nawet jeśli zamówią sobie wcześniej
lóżko.
2. Nie tolerujemy posiadania mocnych środków znieczulających
Zimowe Schronisko Kosciola Dartford nie toleruje posiadania mocnych środków znieczulających takich jak
morfina, petydyna, metadon. Zażywanie lub posiadanie tego typu środków spowoduje zakaz korzystania ze
schroniska- bez odwołania.
Schronisko nie bierze żadnej odpowiedzialności za lekarstwa tych którzy zostają u nas na noc.
3. Nie tolerujemy alkoholu
Nie tolerujemy spożywania alkoholu w schronisku lub na jego terenie. Wnoszenie alkoholu na teren niektórych
budynków wiąże się z łamaniem prawa. Spożywanie alkoholu w schronisku lub na jego terenie spowoduje
udzielenie nagany lub zakaz korzystania ze schroniska.
Osoby pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie będą wpuszczane do schroniska.
4. Nie tolerujemy palenia w środku schroniska
Obowiązuje zakaz palenia w budynku schroniska wliczając w to e- papierosy. Można palic na zewnątrz lub w
miejscu do tego przeznaczonym. Zakaz kompletnego palenia obowiązuje miedzy 11.00 w nocy i 7.00 rano.
5. Nie tolerujemy wszelakiego rodzaju broni.
6. Nie tolerujemy zwierząt.
7. Godziny wstępu
Oczekujemy ze przybędziesz wieczorem między 7 a 8 godzina. Jeśli się spóźnisz musisz nam dać znać jak
najszybciej. Jeśli dotrzesz po 8 wieczorem jest możliwość ze nie zostaniesz wpuszczony oraz Twoje lóżko
będzie zaoferowane komuś innemu.
8. Zgaszenie światła
Wymagane jest utrzymanie ciszy oraz pozostanie w swoim lóżko pomiędzy godzinna 11 w nocy i 7 rano. W
tym samym czasie zabronione są wizyty w części budynku dla płci przeciwnej
9. Schronisko przeznaczone jest dla osób powyżej 18 roku życia.
ZŁAMANIE POWYŻSZYCH REGUŁ SPOWODUJE:
1. Pierwsze ostrzeżenie, które może być w formie zakazu korzystania ze schroniska na jedna noc
2. Drugie ostrzeżenia lub poważne wykroczenie będzie powodować komplety zakaz korzystania ze
schroniska w bieżącym roku.
Zakazy korzystania ze schroniska będą wydawane przez Project Administrator oraz koordynatorów Zimowego Schroniska
Kościoła w Dartford. Zakazy korzystania ze schroniska nie są planowane i wydawanie ich jest ostatecznością. Jednak jeśli
dana osoba nie jest w stanie uszanować powyższych zasad musimy podejmować odpowiednie i konsekwentne kroki.
Powyższe reguły zostały wprowadzone dla bezpieczeństwa gości oraz wolontariuszy. Jeśli danej osobie nie będzie
dpowiadał któryś z powyższych warunków będziemy podejmować wyżej wymienione kroki. Będziemy robić to oficjalnie
w rozsądny i odpowiedzialny sposób z możliwością odwoływania się do wydanej przez nas decyzji.

