
Zarządzenie nr  2/2023 

Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego 

z dnia 09.01.2023 roku 

w sprawie  korzystania z pokoi gościnnych Słowińskiego Parku Narodowego 

 Na podstawie art. 8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz.916) 

zarządza się, co następuje : 

§ 1 

Wprowadza się Regulamin korzystania z pokoi gościnnych Słowińskiego Parku 

Narodowego oraz cennik opłat za korzystanie z pokoi gościnnych, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc zarządzenie nr 21/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie opłat za 

korzystanie z pokoi gościnnych Słowińskiego Parku Narodowego 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    

 

DYREKTOR 

Grzegorz Radwański 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr  2/2023 

Dyrektora  

Słowińskiego Parku Narodowego 

z dnia 09.01.2023 roku 

 

Regulamin korzystania z pokoi gościnnych Słowińskiego Parku 

Narodowego 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z tymczasowego pobytu w pokojach 

gościnnych będących w dyspozycji Słowińskiego Parku Narodowego. 

2. Ustala się cennik opłat za pobyt w pokojach gościnnych Słowińskiego Parku 

Narodowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Pokoje gościnne są jednym z elementów udostępniania Słowińskiego Parku 

Narodowego, są  dostępne na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i 

obowiązującym cenniku.   

4. Pokoje gościnne w Słowińskim Parku Narodowym wynajmowane są na czas od 

godziny 14:00 danego dnia do godziny 10:00 następnego dnia. 

5. Przyjazdy do pokoi gościnnych możliwe są w dni robocze (od poniedziałku do 

piątku). 

6. W dniu przyjazdu należy się zgłosić do danego Administratora wymienionego w 

pkt.8  - celem dopełnienia formalności i pobrania kluczy (do godz. 15:30).   

7. Zakwaterowanie w pokoju gościnnym następuje na podstawie dowodu wpłaty.  

8. Nadzór nad wynajmem pokoi gościnnych w zakresie spraw administracyjno-

gospodarczych sprawują pracownicy SPN, zwani Administratorami:  

 - w miejscowości Rąbka – Konserwator Obwodu Ochronnego Rąbka; 

 - w miejscowości Rowy – Konserwator Obwodu Ochronnego Rowy; 

- w miejscowości Smołdzino i Czołpino – Referent ds. administracji. 

9. Goście korzystający z pokoi gościnnych zobowiązani są w szczególności do: 

 1) utrzymania porządku i czystości, 

2) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00, zachowanie osób 

przebywających w pokojach nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych gości, 



3) korzystania z wyposażenia pomieszczeń zgodnie z jego przeznaczeniem, 

4) zakazuje się używania przyrządów i urządzeń zasilanych energią elektryczną nie 

stanowiących wyposażenia pokoju gościnnego, a mogących stanowić zagrożenie p.poż, 

za wyjątkiem suszarek, maszynek do golenia, przenośnych komputerów, ładowarek do 

baterii, 

5) przestrzegania przepisów p. pożarowych, bhp, ustawy o ochronie przyrody, 

6) zabronione jest nocowanie w pokoju osób niezgłoszonych do pobytu w tym pokoju, 

7)  przed każdorazowym opuszczeniem pokoju do sprawdzenia czy zamknięte są okna i 

wyłączone urządzenia AGD, RTV , 

10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub 

zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w pokojach 

gościnnych powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających w pełnej wysokości 

oraz za zgubienie klucza (30,00 zł). 

11. SPN nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia należącego do 

Gościa. 

12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego 

wyznaczonymi, a także obowiązuje zakaz przebywania zwierząt za wyjątkiem psów 

przewodników osób niepełnosprawnych. 

13. Proces rezerwacji: 

1) zgłoszenia należy składać od stycznia danego roku, pisemnie drogą elektroniczną na 

adres: sekretariat@slowinskipn.pl 

2) o rezerwacji pokoju gościnnego decyduje kolejność zgłoszeń, 

3) kontakt z działem administracji przez sekretariat nr telefonu 59 8117204 – e-mail 

sekretariat@slowinskipn.pl w celu sprawdzenia dostępności pokoju i wstępnej 

rezerwacji. 

4) podczas dokonania rezerwacji Rezerwujący zobowiązany jest do podania danych do 

faktury (imię i nazwisko oraz adres nabywcy), oraz danych niezbędnych do 

wystawienia stosownego zezwolenia na wjazd (O.O. Rąbka -maj-wrzesień), tj. marka i 

nr. rejestracyjny pojazdu oraz wskazać kierującego 

5) wszelkich zmian w dokonanej rezerwacji można dokonać nie później niż 14 dni 

przed planowanym przyjazdem, 

14. Sposób i termin zapłaty za korzystanie z pokoju: 

1) w celu zagwarantowania rezerwacji wynajmujący pokój gościnny na podstawie 

potwierdzenia rezerwacji ma obowiązek dokonania opłaty za cały pobyt z góry 
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przelewem na rachunek bankowy BGK nr: 54 1130 1121 0006 5599 6620 0002, w 

terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem, wpisując w tytule przelewu: imię i 

nazwisko – opłata za pobyt w pokojach gościnnych,  

2) warunkiem zakwaterowania będzie potwierdzenie dokonania w/w wpłaty 

3) brak dokonania opłaty w wymaganym terminie skutkować będzie anulowaniem 

rezerwacji. 

15. Klauzula Informacyjna RODO, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

16. W razie zaistnienia problemów związanych z pobytem należy kontaktować się z 

Sekretariatem w godzinach 7:30 – 15:30 w dni robocze pod nr. tel. 59 8117204.   

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Cennik opłat za pokoje gościnne 

2. Klauzula Informacyjna RODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych  

Słowińskiego Parku Narodowego 

 

Cennik 

1. Ustala się następującą wysokość opłat za dobę w pokojach gościnnych 

Słowińskiego Parku Narodowego, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4: 

a) w okresie od 01.10. do 30.04. 

Rowy 

      -apartament ( do 4 osób )       150,00 zł 

      - pracownicy naukowi i studenci wykonujący badania na terenie SPN      75,00 zł 

Rąbka 9          

 - apartament dół/lewy ( do 4 osób)      300,00 zł 

 -apartament  dół/prawy ( do 3 osób )     250,00 zł 

 - apartament  góra/prawy ( do 4 osób )     300,00 zł 

 - apartament góra/lewy ( do 4 osób )      300,00 zł 

  Do każdego apartamentu możliwość dostawki ( łóżka polowego) 

 za dodatkową opłatą do ceny podstawowej      30,00  zł 

Rąbka 7 (leśniczówka):  

 - apartament  (do 8 osób )       550,00 zł 

Możliwość dostawki ( łóżka polowego).za dodatkową opłatą do ceny 

podstawowej         30,00  zł 

Rabka 2 ,,Biały Domek’’: 

    - pokój  2 – osobowy                                                                              100,00 zł 

     - pokój 3  – osobowy                        120,00 zł 

   - pracownicy naukowi i studenci wykonujący badania na terenie SPN        75,00 zł 

       - młodzież szkolna (Gmina Smołdzino, Ustka, Łeba, Wicko, Główczyce)    120,00 zł 

Smołdzino, ul. Bohaterów W-wy 1: 

     - pokój  1 – osobowy                                                                              100,00 zł 

     - pokój 2 – osobowy                         150,00 zł 

    - pracownicy naukowi i studenci wykonujący badania na terenie SPN      75,00 zł 

Czołpino          100,00 zł 

  

 

 



 

b) w okresie od 01.05. do 30.09. 

Rowy: 

      - apartament ( do 4 osób )        200,00 zł. 

      - pracownicy naukowi i studenci wykonujący badania na terenie SPN      120,00 zł 

 

Rąbka 9           

 - apartament dół/lewy ( do 4 osób)      350,00 zł

 -apartament  dół/prawy ( do 3 osób )     300,00 zł

 - apartament  góra/prawy ( do 4 osób )     350,00 zł

 - apartament góra/lewy ( do 4 osób )      350,00 zł 

Do każdego apartamentu możliwość dostawki ( łóżka polowego) 

 za dodatkową opłatą do ceny podstawowej      50,00 zł 

Rąbka 7 (leśniczówka):   

 - apartament (do 8 osób)       600,00 zł 

Możliwość dostawki ( łóżka polowego ) za dodatkową opłatą do  

ceny podstawowej        50,00 zł 

Rabka 2 ,,Biały Domek’’: 

     - pokój  2 – osobowy                                                                         150,00 zł 

     - pokój 3 – osobowy                         180,00 zł 

    - pracownicy naukowi i studenci wykonujący badania na terenie SPN        100,00 zł 

      -młodzież szkolna (Gmina Smołdzino, Ustka, Łeba, Wicko, Główczyce)      150,00 zł 

Smołdzino, ul. Bohaterów W-wy 1: 

     - pokój  1 – osobowy                                                                             120,00 zł 

     - pokój 2 – osobowy                         180,00 zł 

    - pracownicy naukowi i studenci wykonujący badania na terenie SPN      100,00 zł 

Czołpino         150,00 zł 

 

2. Odpłatność za czasowe korzystanie z pokoi przez pracowników, stażystów  

i praktykantów Słowińskiego Parku Narodowego – ustalana będzie każdorazowo 

w umowie cywilnoprawnej. 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania z pokoi gościnnych  

Słowińskiego Parku Narodowego 

 

Informacja o danych osobowych dla Gości Pokoi Gościnnych SPN 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Gości Pokoi Gościnnych SPN jest Słowiński Park 

Narodowy z siedzibą w Smołdzinie, Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino 

(zwany dalej „SPN”), 

2. Za prawidłowe przetwarzanie danych odpowiada Inspektor Ochrony Danych w 

Słowińskim Parku Narodowym kontakt jest możliwy pod numerem telefonu 59 

8489110 lub adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl, 

3. Celem przetwarzania danych osobowych Gości jest: 

a) Zawarcie i realizacja umowy o udostępnienie korzystania z pokoju gościnnego; 

dochodzenie ewentualnych roszczeń przez SPN w związku z poniesioną przez 

SPN szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w 

stosunku do SPN 

b) Zapewnienie bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na 

terenie Pokoi Gościnnych SPN – w przypadku przetwarzania danych 

osobowych w postaci wizerunku gromadzonych przy użyciu monitoringu 

wizyjnego umieszczonego nad budynkami w przestrzeni publicznej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez SPN 

jest umowa o korzystanie z pokoju gościnnego (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Ponadto 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa może być przetwarzane w 

celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora, którym jest dochodzenia ewentualnych roszczeń przez SPN w związku 

z poniesioną przez SPN szkodą wyrządzoną przez Gościa i obrona przed ewentualnymi 

roszczeniami Gościa w stosunku do SPN (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych Gościa gromadzonych przy użyciu monitoringu jest 

uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest konieczność 

zapewnienia Gościom, ich mieniu oraz mieniu administratora oraz pracownikom 

administratora bezpieczeństwa. 

5. SPN może również przekazać dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem 

wizyjnym odpowiednim organom ścigania takim jak Policja czy Straż Miejska, w 

szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu osób i 

mienia znajdujących się na terenie pokoi Gościnnych SPN.  
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Okres przechowywania danych osobowych Gościa odnosi się do okresu 

przedawnienia roszczeń podatkowych, roszczeń cywilnoprawnych SPN, roszczeń 

gościa, w zależności, które z tych roszczeń nastąpi później. Dane pozyskane w związku 

z monitoringiem będą przechowywane przez 30 dni od dnia utrwalenia, lub w 

przypadku wystąpienia incydentów zagrażających bezpieczeństwu do czasu 

zakończenia odpowiednich postępowań.  

6. Każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania – wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy 

skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych lub zgłosić takie żądanie 

w siedzibie SPN w Smołdzinie, Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino. 

7. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony Danych 

osobowych. 

8. Podanie danych osobowych wymienionych we wniosku o rezerwację oraz w postaci 

wizerunku jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością 

zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usług hotelarskich. Podanie danych 

osobowych w postaci e-maila i numeru telefonu w celu wysyłania informacji jest 

dobrowolne, ich niepodanie wiązać się będzie z wydłużeniem czasu komunikacji. 

  

 

Definicje: 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE;   

 


