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REGULAMIN POZOSTAWANIA NA ODPOCZYNKU NOCNYM w SCHRONIE TURYSTYCZNYM 

„CHATKA PUCHATKA II” 

Administratorem i zarządcą obiektu jest Bieszczadzki Park Narodowy, Ustrzyki Górne 19, 38-713 

Lutowiska, tel. 13 461 06 50, e-mail: oie@bdpn.pl 

 

1. Wejście i przebywanie na terenie schronu turystycznego BdPN „Chatka Puchatka II„ jest równoznaczne ze 

znajomością i akceptacją niniejszego Regulaminu.  

2. Pozostawanie na odpoczynku nocnym przeznaczone jest dla osób, które indywidualnie wędrują na terenie BdPN 

po udostępnionych szlakach pieszych i ścieżkach przyrodniczych. 

3. Schron jest miejscem zapewnienia bezpieczeństwa na trasie wędrówki w obszarze Parku - ze względów na 

warunki atmosferyczne, zapadające ciemności lub własne możliwości fizyczne turysty. 

4. Zameldowanie na nocny wypoczynek rozpoczyna się od zachodu słońca lub w sezonie letnim (V-X) od godz. 

20.00. 

5. Wymeldowanie następuje do godziny 8.30 rano. 

6. Za pozostanie na odpoczynku nocnym należy uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

7. Osoby pozostające na noc wpisywane są do książki rejestracyjnej schronu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. W schronie obowiązuje cisza nocna od 23.00 do 6.00 rano. Turyści, którzy przychodzą późno lub wcześnie rano 

wychodząc ze schronu, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom.  

9. Do dyspozycji osób pozostających na nocny wypoczynek udostępnione są toalety z umywalką przy sali zbiorowej. 

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z prysznicy. Ze względu na konieczność dowozu wody ze źródła, uprasza 

się o jej bezwzględne oszczędzanie.  

10. Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej pracy biologicznej oczyszczalni ścieków nie wolno wrzucać 

niczego do muszli klozetowych poza papierem toaletowym. 

11. Turyści powinni być świadomi, iż obiekt położony jest na dziale wodnym i nie ma możliwości wybudowania tam 

ujęcia wody, a wodę do celów sanitarnych pozyskuje się z opadu atmosferycznego. Na sezon letni (V-X) 

uruchamiane są toalety zewnętrzne zintegrowane z obiektem, a w przypadku pełnego zużycia wody toalety 

przenośne. 

12. Schron turystyczny nie prowadzi rezerwacji miejsc. Administrator obiektu nie odpowiada za rzeczy 

pozostawione na terenie schronu oraz w jego otoczeniu. 

13. W strefie dla osób zameldowanych (schody i sala na górze) należy zdjąć obuwie zewnętrzne i pozostawić w 

wyznaczonym miejscu. 

14. Posiłki i napoje własne należy spożywać tylko w jadalni (sala na dole). Śmieci po produktach niezakupionych 

w bufecie należy zabrać ze sobą. 

15. W schronie obowiązuje schludny ubiór oraz odpowiednie zachowanie.  

16. Ilość miejsc w sali zbiorowej: 20 na materacach oraz 20 na podłodze z własnym śpiworem i karimatą. 

17. Bufet w schronie czynny jest do godz. 20.00. 

18. Korzystający ze schronu winien posiadać bilet wstępu do Parku oraz jest zobowiązany do zakupu biletu wstępu 

do BdPN przy opuszczaniu obiektu w godzinach porannych. Bilety są do nabycia  w bufecie lub poprzez Internet. 

19. Na terenie schronu zabrania się:  

- spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, itp.,  

- używania otwartego ognia, w tym butli gazowych, itp. 
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- podłączania do sieci elektrycznej czajników elektrycznych, grzałek, kuchenek elektrycznych i innych sprzętów  

(z wyłączeniem ładowarek do telefonu), 

- zakłócania porządku,  

- pozostawiania dzieci bez opieki rodziców lub opiekunów,  

- dewastowania infrastruktury schronu i przyległego terenu,  

- mycia obuwia w sanitariatach, 

- pozostawiania śmieci. 

20. Nad przestrzeganiem zasad opisanych w Regulaminie czuwa Straż Bieszczadzkiego Parku Narodowego z pomocą 

GOPR-u. 

Uwagi: 

Obiekt może być miejscem organizacji kameralnych wydarzeń związanych z turystycznym udostępnianiem Parku, tj. 

zajęć edukacyjnych na ścieżkach przyrodniczych, pokazów „gwiezdnego nieba”, rajdów skiturowych, plenerów 

fotograficznych, szkoleń GOPR oraz Straży Parku. Organizacja takich przedsięwzięć musi być uzgodniona z Parkiem. 

Nie jest miejscem przeznaczonym dla tzw. „imprez” w potocznym rozumieniu tego słowa. 

Prosimy o wzajemny szacunek, szacunek dla gospodarzy i dla tego miejsca, aby służyło kolejnym pokoleniom osób 

które podziwiają piękno i walory krajobrazowo-przyrodnicze Bieszczad. 
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