A. Dane dotyczące rodzaju zakwaterowania i miejsca wypoczynku B1.
1. Nazwa obiektu:

2. Adres/lokalizacja obiektu: województwo, powiat,

Zespole Szkół w Debrznie,
województwo pomorskie, powiat

gmina, miejscowość, ulica, kod pocztowy (lub inne

człuchowski, gmina Debrzno, 77-310

określenie lokalizacji - dot. Obozów pod namiotami):

Debrzno, ul. Królewska 8

3. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu/terenu imię i nazwisko (nazwa), adres, telefon, faks, e-mail:

4. Umowa (Ew. umowa przedwstępna) zawarta z

Stały użytkownik: Urząd Miasta i Gminy w
Debrznie
użytkownik w czasie sezonu wakacyjnego:
P.W.Vitaltur-Com, ul. Kilińszczaków 7/1,
64-915 Jastrowie tel. 604936806,
mail: obozy@1v.pl

TAK/NIE

właścicielem/ zarządcą/ użytkownikiem obiektu/
terenu w sprawie przeznaczenia obiektu/ terenu na
wypoczynek w zgłoszonym terminie:
5. Informacja o zabezpieczeniu medycznym uczestników wypoczynku i personelu:
umowa z gabinetem podstawowej opieki zdrowotnej

TAK/NIE

wydzielony gabinet lekarski

TAK/NIE

wydzielony gabinet pielęgniarki

TAK/NIE

wydzielona izolatka

TAK/NIE

6. Informacje o kontroli obiektu/ terenu

TAK/NIE

przeprowadzonej przez Komendę Powiatową
(Miejską) Państwowej Straży Pożarnej: ostatnia
opinia (lub protokół z okresowej kontroli) :

2

Niewłaściwe skreślić

Numer: PR-5580/06/18
Data wydania opinii/protokołu:
18.06.2012 w zakresie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, wydana
właścicielowi, zarządcy lub
użytkownikowi obiektu/terenu przez
Komendę Powiatową (Miejską)
Państwowej Straży Pożarnej w
Człuchowie

B2.
1. Typ obiektu:

Obiekt wykorzystywany okazjonalnie do

wypoczynku - szkoła
2. Wskazanie źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
wodociąg lokalny

TAK/NIE2

studnia

TAK/NIE

woda konfekcjonowana

TAK/NIE

inne źródło (jakie?)

TAK/NIE

3. Informacja o sposobie żywienia uczestników:
czy żywienie będzie odbywać się w miejscu

TAK/NIE

wypoczynku
czy posiłki będą przygotowywane na miejscu

TAK/NIE
TAK/NIE

czy posiłki będą dowożone do miejsca wypoczynku

TAK/NIE

czy będą wydzielone miejsca do wydawania
posiłków
4. Informacja o wydzieleniu pomieszczeń/miejsc:
na przepierki/suszenie mokrej odzieży

TAK/NIE

na sprzęt porządkowy i środki czystości

TAK/NIE

przechowywanie brudnej i czystej bielizny

TAK/NIE

pościelowej
5. Informacja o pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych:
zaopatrzone w bieżącą zimną wodę

TAK/NIE

zaopatrzone w bieżącą ciepłą wodę

TAK/NIE

oddzielne pomieszczenia dla chłopców i dziewcząt

TAK/NIE

liczba umywalek / liczba uczestników

24/150

liczba ustępów / liczba uczestników

27/150

liczba natrysków / liczba uczestników

12/150

zaopatrzone w: papier toaletowy, mydło w płynie,

TAK/NIE

ręczniki jednorazowego użytku, Ew. suszarki do rąk,
kosze na śmieci
6. Opis sposobu gromadzenia i pozbywania się
odpadów komunalnych:

umowa/ promesa/ umowa przedwstępna na
wywóz odpadów komunalnych zawarta w dniu
01.01.2003 (dd/mm/rrrr) między
Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Wojska Polskiego 21
77-310 Debrzno
tel./fax: 059 83 35 100 (nazwa, adres, telefon
zleceniodawcy) a UMiG w Debrznie Zakład Obsługi
Oświaty ul. Traugutta 2 ,77-310 Debrzno tel.
598335351 w 45

