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УТВЪРЖДАВАМ!
ДИРЕКТОР :
/Нели Братоева/

София, ..............................

ПРАВИЛНИК
ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ТВОРЧЕСКИ ДОМ на БАН - ВАРНА
ГР. ВАРНА
I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Творческият дом „Варна“ е имот собственост на БАН, стопанисван и управляван от
Общоакадемично помощно звено „Почивино дело”- БАН и се използва сезонно за:
 творческа дейност на учени от БАН
 провеждане на семинари, симпозиуми, конференции и други мероприятия,
организирани от поделения на БАН.
 почивка на служители от БАН и членове н техните семейства.
2. Настоящият правилик е задължителен за всички лица, които ползват Творческия дом,
независимо от това дали са служители от систелама на БАН или са външни за системата.

II.

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

3. Право да ползват Творческия дом имат всички служители от поделенията на БАН в гр.
София и страната, а при наличие на свободни места, и външни лица.

4. Кандидатите за ползване на Творческия дом правят заявки чрез Аминистрацията на ОПЗ
„ПОЧИВНО ДЕЛО”-БАН за времетраене и брой на ползваните стаи. Това става по всички
различни резервационни канали: он лайн, чрез сайта на Почивно дело, чрез емейл, по
телефон или директно в офиса.
5. Заемането на стаите от ползвателите става след 14.00 часа в деня на пристигане, след
попълване на адресна карта за регистрация и срещу представене на:
 документ за предплатените услуги
 служебна бележка – доказателство, че клиента е служител на БАН
 лична карта за проверка на данните за регистрация в дома
При организирани посещения, отговорникът на групата представя и поименен списък на
нейните членове.
6. Освобожаването на стаите става до 11.00 часа след последната нощувка от престоя.
7. Гостите на Творческия дом са длъжни да спазват санитарно-хигиенните правила за
ползване на предоставените им стаи и общите помещения, както и правилата по
противопожарна безопасност.

III.
8.
9.
10.
11.

ЗАБРАНЕНО Е:
Внасяне на елетрически уреди, хранителни продукти и храненето по стаите;
Внасянето в Творческия дом на кучета, котки и други домашн любимци;
Почивка на деца до 14-годишна възраст без родители – придружители;
Пушенето извън определените за целта места.

12. Ползващите Творческия дом са длъжни да съблюдават реда и да пазят тишина в часовете
за почивка: от 14.00 до 16.00 часа и от 23.00 до 07.00 часа сутринта.
13. Нанесените щети по време на пребиваване в Творческия дом „Варна“ се заплащат от
гостите в двоен размер на пазарната им стойност срещу издаден документ/приходен касов
ордер.

ГОСТИТЕ НА ТВОРЧЕСКИЯ ДОМ – ГР. ВАРНА СА ДЛЪЖНИ ДА СПАЗВАТ
НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК.

КОНТРОЛЪТ ПО СПАЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ТВОРЧЕСКИ ДОМ „ВАРНА“.

