Załącznik nr 2 - Tabela spełniania wymagań przez obiekt................................................................................
dla schronisk w zakresie wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług

L.P.
WYMAGANIA
1
2
I. Instalacje w budynku
1
Ogrzewanie zapewniające utrzymanie w pomieszczeniach noclegowych i świetlicy
temperatury 18 o C
2
Bieżąca zimna i ciepła woda (ciepła woda minimum dwie godziny rano i dwie godziny
wieczorem o ustalonej porze)
II. Recepcja
3
Telefon dostępny dla gości
4
Przechowywanie pieniędzy, przedmiotów wartościowych, bagażu i sprzętu turystycznego
5
Informacja turystyczna w tym tablica zawierająca zwięzły opis szlaków prowadzących do
sąsiednich schronisk oraz miejscowości, zasadniczo w formie mapy lub schematu,
informacja o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższej miejscowości
(przystanku, stacji), informacja o grożących niebezpieczeństwach i zasadach wzywania
pomocy.
III. Inne usługi
6
Sprzedaż podstawowych drobnych artykułów higienicznych i kosmetycznych, słodyczy,
pamiątek
7
Możliwość suszenia odzieży we wskazanym miejscu
8
Stanowisko umożliwiające dokonanie drobnych napraw sprzętu turystycznego, czyszczenie
odzieży i sprzętu
III. Część mieszkalna
9
Powierzchnia pokoju w m2 (bez wyodrębnionych: łazienki, wc i przedpokoju)1

tak +/ nie -

1) 1-osobowego
2) 2-osobowego
3) 3-osobowego
4) 4-osobowego
5) większego niż 4-osobowy
10

Urządzenia higieniczno-sanitarne ogólne (podać liczbę miejsc noclegowych na jedno urządzenie)
1) umywalka z lustrem lub półką
2) WC
3) natrysk
4) wieszaki na ręczniki i bieliznę osobistą
11
Meble w pokoju
1) łóżko-dopuszcza się stelaż wyposażony w materac ze zdejmowanym pokrowcem
nadającym się do prania
2) stół
3) krzesło lub taboret (1 na osobę) dopuszcza się ławy
4) stolik lub półka, przy każdym łóżku
5) szafa ubraniowa lub wnęka (w pokojach większych niż 2-os. po 1 segmencie na ubrania i
bieliznę o powierzchni co najmniej 0,25 m2 na osobę)
6) kosz na śmieci niepalny
7) wieszaki na okrycia wierzchnie
IV. Usługi gastronomiczne
12
Jadłodajnia oferująca posiłki typu barowego
13
Stanowisko do przyrządzania i spożywania posiłków oraz do zmywania naczyń
1 Dopuszcza

się łóżka piętrowe z barierką zabezpieczającą przed upadkiem przy wysokości pokoju min. 2,5 m;
powierzchnia pokoju może być wówczas mniejsza o 20%.

Miejscowość, data..................................................

…………………………………………………………………..
pieczątka, podpis wnioskodawcy

