REGULAMIN
Posiadłości zwanej „CHATA MYŚLIWSKA WŁOŚCIBÓREK”
we Włościbórku k. Sępólna Krajeńskiego
załącznik nr 2 do Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 28.04.2013
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Posiadłość zwana „CHATA MYŚLIWSKA WŁOŚCIBÓREK” stanowi wspólną własność
członków Koła Łowieckiego Nr 13 „SŁONKA” z siedzibą w Bydgoszczy.
W skład posiadłości wchodzą:
 działka o powierzchni gruntu 1,12 ha,
 dom mieszkalny składający się z pokoju dziennego, aneksu wypoczynkowego, kuchni,
toalety, łazienki z toaletą, korytarza oraz poddasza nieużytkowego. Wyposażony jest w
instalację elektryczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną,
 budynek magazynowy z wydzielonym pomieszczeniem chłodni na upolowaną zwierzynę.
Wyposażony jest w instalację elektryczną.
 pawilon mieszkalny adoptowany z byłego barakowozu zwany „BIAŁM DOMKIEM”
składający się wyłącznie z trzech pomieszczeń mieszkalnych, wyposażony w instalację
elektryczną,
Posiadłością zarządza i sprawuje nadzór właścicielski Zarząd Koła a środki finansowe na jej
utrzymanie pochodzą z budżetu Koła.
Pawilon mieszkalny zwany „BIAŁYM DOMKIEM” wykorzystywany jest wyłącznie jako
pomieszczenie mieszkalne w szczególności dla myśliwych dewizowych i zaproszonych gości.
Odpowiedzialnym za dbałość o stan wyposażenia, ład i porządek tych pomieszczeń jest
gospodarz Chaty Myśliwskiej Włościbórek.
Pomieszczenie mieszkalne nr 1 w „BIAŁYM DOMKU” Zarząd Koła przydzielił w użytkowanie
gospodarzowi obiektu.
Nieruchomość służy przede wszystkim zabezpieczeniu potrzeb bytowych członków Koła w
trakcie wykonywania zadań łowieckich.
Na zaproszenie Zarządu Koła z posiadłości mogą korzystać myśliwi dewizowi, myśliwi
członkowie PZŁ, jak również inni zaproszeni goście.
Zarząd Koła może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę na pobyt w posiadłości osób
zaproszonych przez członków Koła na jego pisemną prośbę i na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie. Członek Koła może zabrać na czas wykonania polowania w obwodzie nr
56 osobę z najbliższej rodziny i przebywać w „CHATACIE MYŚLIWSKIEJ WŁOŚCIBÓREK”
po uprzednim powiadomieniu Gospodarza Chaty Myśliwskiej Włościbórek.
Osoby przebywające w posiadłości „CHATA MYŚLIWSKA WŁOŚCIBÓREK” zobowiązane są
do:
 odnotowania swojego pobytu w książce meldunkowej,
 przestrzegania czystości, ładu i porządku zarówno w pomieszczeniach bytowych i na
zewnątrz budynków,
 należnej dbałości o użytkowany sprzęt hotelowy, gospodarstwa domowego, toaletowy a
także narzędzia i pozostały sprzęt gospodarczy,
 racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, wody, gazu, telefonu, i ogrzewania- także
kominkowego,
 bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach,
 utrzymania w należytym porządku pomieszczenia chłodni,
 zapewnienia legowiska własnym psom z możliwością wykorzystania przeznaczonych do
tego celu boksów i nie wpuszczania ich do pomieszczeń przeznaczonych na spoczynek dla
ludzi. Do karmienia ich używać własnych naczyń. Niedopuszczalnym jest karmienie psów z
naczyń wykorzystywanych do konsumpcji przez ludzi,
 odpowiedzialność za przywożonych do posiadłości członków rodzin i należytego dozoru
dzieci,
 ustawienia pojazdów wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym,
 niezwłocznego pokrycia kosztów szkody lub naprawy uszkodzonych z winy użytkownika
urządzeń, sprzętu i wyposażenia,
 estetycznego utrzymania misy ogniskowej.
Odpowiedzialność za uporządkowanie posiadłości po polowaniach dewizowych i zbiorowych
spoczywa na Łowczym Koła, prowadzącym polowanie i Gospodarzu Chaty Myśliwskiej.
Za Zarząd

Bydgoszcz, dnia 28.04.2013

