
Regulamin wewnętrzny 

 

 
§1 Przy opuszczaniu młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy przywrócić stan pierwotny. 
 
§2 Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów z zewnątrz. 
 
§3 Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz posiadania i zażywania narkotyków w rozumieniu ustawy o środkach odurzających, 
a także posiadania i handlu bronią. W przypadku naruszenia przepisów zostaną poinformowane właściwe organy. 
 
§4 We wszystkich pomieszczeniach ośrodka młodzieżowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 
§5 Użytkowanie kuchni wymaga, aby po użyciu kuchnia była ponownie czysta. 
 
§6 Zarząd i rada wykonawcza oraz członkowie mają prawo zamieszkiwania w młodzieżowym ośrodku wychowawczym i na terenie 
całego obiektu. Mogą one zakazać działalności osobom, które zwróciły na siebie uwagę poprzez niewłaściwe zachowanie (każdego 
rodzaju) i nakładać kary w celu zniesienia zakazu. Może również bez uzasadnionych przyczyn (na czas nieokreślony) wydalić 
osoby z budynku i terenu. 
 
§7 Sprzedaż napojów alkoholowych młodzieży poniżej 16 roku życia jest niedozwolona. Ponadto młodzieży poniżej 18 roku życia 
nie wolno sprzedawać żadnych napojów spirytusowych ani napojów zawierających spirytus "twardy alkohol/spirytus". Celowe 
przekazywanie napojów alkoholowych zgodnie z ustawą o ochronie młodzieży jest zabronione i w razie potrzeby zostanie 
zgłoszone odpowiednim władzom. Patrz Ustawa o ochronie młodzieży! 
 
§8 Godziny otwarcia nie mogą być przekraczane bez porozumienia z gminą. 
 
§9 Każdy, kto wymiotuje, powinien posprzątać obie toalety, jak również swoje wymiociny i pomieszczenie, w którym wymiotował. 
 
§10 "Palenie tytoniu" oraz spożywanie "mocnych alkoholi/spirytualiów" poniżej 18 roku życia jest zabronione na terenie całego 
Centrum Młodzieży. 
 
§W zakładzie zabrania się uwłaczania wolności i godności człowieka (art.1 GG) w mowie i piśmie, używania lub rozpowszechniania 
znaków i symboli, które są w duchu lub reprezentują organizacje antykonstytucyjne lub niekonstytucyjne. Używanie znaków, 
symboli i pozdrowień zakazanych organizacji, podżeganie do nienawiści rasowej, podżeganie do narodu są przestępstwami i będą 
zgłaszane przez Komitet Wykonawczy i Zarząd. 
 
§12 Centrum Młodzieży nie ponosi odpowiedzialności za zajęcia, które odbywają się poza terenem obiektu. 
 
§13 Centrum Młodzieży ściśle odnosi się do Ustawy o Ochronie Młodzieży! Naruszenia będą odpowiednio traktowane. 
 
§14 Przebywanie na klatce schodowej i w przejściu podziemnym oraz na dziedzińcu w kierunku kościoła jest zabronione. 
 
§15 Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia nie mogą przebywać na weekendach i imprezach, z wyjątkiem imprez z wyznaczoną 
grupą wiekową oraz członków klubu. 
 
§16 Posiadanie i spożywanie CBD jest zabronione na terenie całego obiektu i w budynku. 
 
§17 W placówce zabrania się dyskredytowania, grożenia lub dyskryminowania osób o odmiennej orientacji seksualnej (LGBTQIA+) 
w mowie, piśmie, przemocy słownej i/lub fizycznej oraz odmawiania dostępu lub wykluczania ich. 
 
§18 Dla ochrony obiektu wszystkie pomieszczenia muszą być zamykane na klucz lub zamykane po użyciu, jak również budynek. 
 
§19 W ośrodku dla nieletnich zabronione są wszelkie formy przemocy słownej lub fizycznej oraz agresji; za naruszenie tego zakazu 
grozi kara zakazu opuszczania domu, nawet na czas nieokreślony. 
 
§20 Odrzuca się wszelkie formy rasizmu, dyskryminacji, ksenofobii i ekstremizmu politycznego. 
 
§21 Każdy gość akceptuje regulamin domu i zachowuje się zgodnie z nim.  
Goście, którzy nie przestrzegają regulaminu lub poleceń osób odpowiedzialnych, mogą zostać czasowo lub na stałe pozbawieni 
wstępu na teren obiektu.  
Zakaz wstępu do domu dotyczy samych pomieszczeń/budynków oraz przynależnego terenu zewnętrznego! 
 
§22 Wszystkie osoby odwiedzające zobowiązane są do traktowania i utrzymywania budynku, wyposażenia, mebli i innego 
inwentarza oraz urządzeń zewnętrznych ośrodka młodzieżowego z troską, uwagą i starannością. Nie wolno ich wynosić z budynku 
lub terenu. Kto umyślnie lub z użyciem przemocy spowoduje zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie, jest zobowiązany do 
naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów czyszczenia. Ponadto, mogą oni otrzymać zakaz wstępu do lokalu i muszą 
liczyć się z zarzutami karnymi. 
 

Naruszenie zasad będzie karane zakazem wstępu na teren obiektu oraz, w razie 

potrzeby, zgłoszeniem do odpowiednich władz! 
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