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Camp
Guide
Informacja dla mieszkańców

n FBC prowadzi anleggshotellet (hotel pracowniczy) na zlecenie Fosen Vind
DA (Fosen Bo og Catering AS). Chcielibyśmy, aby wszyscy, którzy spędzają
tutaj czas czuli się u nas dobrze. Dotyczy to zarówno naszych gości jak i
pracowników. Poniżej znajdują się ogólne i szczegółowe informacje, które
mają przyczynić się do zapewnienia Tobie jak najlepszego pobytu.

Recepcja
n Recepcja

jest otwarta w godzinach 06.00 – 09.00 oraz 17.00 – 22.00.
Jeżeli godziny otwarcia będą różniły się od podanych powyżej informacja
o tym znajdzie się na tablicy ogłoszeń. Jeżeli zameldowujesz lub wymeldowujesz się poza wyżej wymienionymi godzinami musisz wcześniej
skontaktować się z recepcją. Wszyscy, którzy wynajmują mieszkanie
poprzez firmę, muszą posiadać wcześniejszą rezerwację dokonaną przez
firmę główną. Wszelkie zmiany w pobycie należy wyjaśnić z firmą główną.
Zapewnienie wolnego pokoju odbywa się za wcześniejszą rezerwacją.
n Wszelkie uwagi związane ze sprzątaniem/konserwacją w pokojach należy
zgłaszać do recepcji, która zajmie się przekazaniem zgłoszenia dalej.
n Rzeczy osobiste, których zapomniałeś w pokoju zostaną zarejestrowane i
przechowane w recepcji do miesiąca czasu.
n Poza godzinami pracy recepcji można kontaktować się telefonicznie na
numer 72 53 30 00. Express Check-Out dokonuje się poprzez wskazany
sposób zdawania kluczy na recepcji.
n Adres korespondencyjny: Anleggshotellet – Camp Åfjord, Frønesvegen 70,
7170 Åfjord
n WIFI: nazwa użytkownika: CAMP_AFJORD, hasło: 7170201213.
Szybkość przesyłu danych 250 mb/sek.

ering AS

Dostęp do ośrodka
n Dostęp

do ośrodka mają jedynie mieszkańcy pracujący przy projekcie.
Przyjmowanie gości jest możliwe, ale nie powinno zakłócać spokoju innych
gości. Przyjmowanie gości po godzinie 22.00 jest niedozwolone. Nie wolno
udostępniać kodów dostępu, kart dostępu ani kluczy gościom i osobom
trzecim.

Zachowanie, alkohol i inne używki
n Nieodpowiednie

zachowanie w stosunku do innych osób będzie skutkowało wydaleniem z ośrodka.
n Nie zezwala się na zażywanie alkoholu na stołówce a bycie pod wpływem
alkoholu lub innych środków odurzających nie będzie akceptowane.
n Wszystkie osoby, również goście, muszą zarejestrować się na recepcji.

Cisza nocna
n Cisza

nocna obowiązuje od godziny 22.30 ze względu na innych
mieszkańców, różne zmiany i godziny pracy. W przypadku złamania zasad
ciszy nocnej strażnicy mają prawo i obowiązek zająć się tą sytuacją.

Wyjazd/wymeldowanie

W dniu wyjazdu należy zdać klucz do pokoju na recepcji. Prosimy o opuszczenie pokoju najwcześniej jak to możliwe w dniu wyjazdu w celu udostępnienia ich do sprzątania. Wymeldowanie powinno nastąpić najpóźniej do
godziny 12.00 (w przypadku większej ilości wolnych pokoi możliwe jest
uzgodnienie innej godziny). W przypadku braku zdania klucza obciążymy
Cię płatnością za każdą pełną dobę pobytu aż do powiadomienia operatora
o tym, iż zapomniałeś zdać klucze. Należy w tym wypadku przesłać klucz
na poniższy adres: Anleggshotellet – Camp Åfjord, Frønesvegen 70, 7170

Åfjord. Za zagubiony klucz pobieramy opłatę w
wys. 1000 kr.

Kantyna (stołówka)

n W kantynie należy utrzymywać porządek. Należy sprzątać po sobie brudne talerze, sztućce,
szklanki itd.
n Prosimy, aby wszyscy zachowywali czystość i
higienę w miejscu spożywania posiłków. Z tego
względu nie wolno wchodzić do jadalni w ubraniach roboczych. Należy wieszać je w garderobie. We wszystkich budynkach należy korzystać
z woreczków ochronnych na buty.
n Zastawa stołowa, sztućce i szklanki są własnością stołówki, dlatego
nie wolno ich ze sobą zabierać. Prosimy wszystkich naszych gości o nie
wnoszenie ze sobą plecaków, siatek, toreb itp. do kantyny. Przygotowywanie
kanapek może się odbywać jedynie w czasie śniadania. Można zabrać ze
sobą jedynie jeden kartonik mleka oraz posiłek dla jednej osoby.
n Wszyscy muszą posiadać ważną kartę dostępu do kantyny. Jest to karta,
która daje dostęp do stołówki w czasie ustalonych godzin posiłków i można
użyć jej tylko jeden raz w czasie każdego posiłku.

Prosimy, aby wszyscy zachowywali higienę rąk.
Umywalka znajduje się obok recepcji a dystrybutor płynu
dezynfekującego jest dostępny w budynku stołówki.

Inne usługi
n Obok

recepcji znajduje się pomieszczenie wypoczynkowe, z którego
mogą korzystać wszyscy nasi goście. Znajduje się w nim ekran telewizyjny,
automat do kawy, dystrybutor wody, bezprzewodowy Internet, komputer
stacjonarny, kiosk oraz informacja na temat udogodnień dla pracowników
projektu oraz ogólnie o udogodnieniach w okolicy.
n Informacja na temat siłowni znajduje się w recepcji.

Parkowanie

n Miejsca parkingowe na naszym campusie są zarezerwowane dla personelu pracującego na budowie. Parkowanie odbywa się na podstawie kart
parkingowych ważnych na określony czas, które to wydawane są na recepcji
campusu. Z kartą parkingową związane są obowiązujące zasady, złamanie
tych zasad może prowadzić do otrzymania kary / odholowania samochodu
na rachunek właściciela.

Nieobecność

n W przypadku nieobecności w weekendy należy ze względów bezpieczeństwa powiadomić o zwolnieniu recepcję poprzez dokonanie rejestracji

nieobecności na specjalnym formularzu jak najszybciej a najpóźniej do 48
godzin.
n Klucz do pokoju należy zdać na recepcji do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
n W przypadku nieobecności w dni robocze należy wymeldowując się wpisać
datę przyjazdu w celu dokonania nowej rezerwacji.
n UWAGA! Umowa o nieobecnościach może za wcześniejszym powiadomieniem zostać zniesiona, również na krótko przed jej zniesieniem, a także
może się zdarzyć, że w niektórych okresach czasu korzystanie z niej nie
będzie możliwe. Zostaniesz o tym poinformowany.

Sprzątanie

Sprzątanie odbywać się będzie z następującą częstotliwością:
Pomieszczenia wspólne
5 razy/ tydz.
Pokoje:
1 raz/ tydz.
Zmiana pościeli:
co 12/14 dzień
Zmiana ręczników:
4 szt. na tydz.
n Proszę

pamiętać o wyłączaniu światła przy opuszczaniu pokoju. Należy
także zamykać okna, aby nie napadał do pokoju deszcz lub śnieg.
n Za zwykłe sprzątanie odpowiedzialny jest personel sprzątający. Za
posprzątanie pokoju, w którym jest bardzo brudno, będzie pobierana opłata
w wysokości 275 kr na godzinę. To samo dotyczy wspólnych pomieszczeń.
Ponadto zostanie wysłany raport do pracodawcy.
n Ubrania robocze należy zostawiać w przebieralni. Przy wyjeździe zabierz
ze sobą wszystkie rzeczy osobiste i obrania z przebieralni.
n Na

całym obszarze campusa nie wolno palić.

Wyposażenie
n Prosimy

o należytą dbałość o wyposażenie.
Za wyposażenie, które zostało uszkodzone lub które zaginęło, pobiera się
następujące opłaty:
Karta posiłkowa
Klucz do pokoju
Materac
Kołdra
Poduszka
Poszewka na kołdrę
Poszewka na poduszkę
Ręcznik
Prześcieradło
Ręcznik kąpielowy

200
1000
500
400
200
170
50
30
100
70

nkr
nkr
nkr
nkr
nkr
nkr
nkr
nkr
nkr
nkr

n Przechowywanie

rzeczy
osobistych w pokoju odbywa się
na własną odpowiedzialność.
Ewentualną kradzież należy
zgłosić na recepcji. Mieszkaniec
sam decyduje, czy sprawę należy
zgłosić na policję. Pamiętaj, aby
zawsze zamykać drzwi do pokoju
i uważaj, aby osoba niepowołana
nie weszła w posiadanie klucza!

Pralnia
n Pralka

i suszarka bębnowa
są dostępne w każdym baraku.
Prosimy o prawidłowe obchodzenie się z tymi urządzeniami. W
tych urządzeniach nie należy prać
ubrań roboczych. Żelazko można
wypożyczyć na recepcji.

Lokalizacja
baraków
mieszkalnych

Pokój wypoczynkowy
nW

każdym baraku znajduje się
pokój wypoczynkowy z telewizorem. W pokojach wypoczynkowych znajduje się ekspres do
kawy oraz podgrzewacz do wody.
Nie wolno wnosić jedzenia do pokojów wypoczynkowych. Bardzo
prosimy o ostrożne korzystanie z ww. sprzętu, tak aby go nie uszkodzić.

Czyste obszary
n Wszystkie

pomieszczenia wewnątrz za wyjątkiem przebieralni nazywamy
czystymi obszarami. Aby Twój pobyt był jak najbardziej udany prosimy o
korzystanie z woreczków na buty w tych pomieszczeniach. Woreczki na buty
dostępne są przy wejściach zarówno do budynku stołówki jak i w każdym
baraku.

Nieprawidłowości
n Zachęcamy

do podzielenia się z nami zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi uwagami na temat naszych usług, tak abyśmy mogli je stale polepszać.
Formularz do zgłaszania nieprawidłowości dostępny jest na recepcji i można
go wrzucać bezpośrednio do skrzynki na klucze.

Fosen
Fjord
hotel

STOKKØYA STOKKSUND
ÅFJORD

BJUGN
ØRLAND
RISSA

LEKSVIK

VÆRNES STJØRDAL
TRONDHEIM

Sprzęt gaśniczy/czujniki
dymu

Surowo zabrania się niszczenia lub
użytkowania sprzętu gaśniczego w
nieprawidłowy sposób. Surowo zabrania
się również usuwania/demontażu baterii
z czujników i detektorów dymu. Złamanie
ww. przepisów zostanie zgłoszone i będzie skutkowało wydaleniem z campusu.
Przygotowywanie posiłków z użyciem patelni, kuchenki mikrofalowej lub używanie
tym podobnego sprzętu elektrycznego
oraz jakiekolwiek wzniecanie płomienia w
pokoju będzie skutkowało wydaleniem.

Co robić w przypadku
włączenia się alarmu

Ważne numery
telefonu
Recepcja 72 53 30 00
Policja 112

Straż pożarna 110
Pogotowie
ratunkowe 113

Dyżur lekarski 116117
Management
+47 932 01 010/
+47 940 01 818

Prosimy wszystkich mieszkańców o zapoznanie się z drogami ewakuacyjnymi, umiejscowieniem czujników dymu oraz sprzętu gaśniczego a także ze
sposobem użytkowania systemu ostrzegania o pożarze i miejscem zbiórki.
Miejsce zbiórki jest oznaczone.

Zgłaszanie urazu / choroby

Nr telefonu recepcji 72 53 30 00 należy używać do zgłaszania urazów,
pożaru, niepokojących sytuacji lub nagłych zachorowań. Poza godzinami
pracy recepcji należy kontaktować się bezpośrednio ze strażą pożarną/pogotowiem ratunkowym.

Ostrzeganie o pożarze

Włącz najbliższe urządzenie do ostrzegania o pożarze.
Zadzwoń na nr telefonu recepcji 72 53 30 00 i ewentualnie wezwij straż
pożarną na nr tel. 110.

Plan ewakuacji

Pozamykaj wszystkie okna i drzwi pomieszczenia, w którym wybuchł pożar.
W miarę możliwości spróbuj ugasić pożar dostępnym sprzętem gaśniczym,
ale nie ryzykuj niepotrzebnie.
Rozpocznij ewakuację.
Korzystaj z oznaczonych wyjść awaryjnych.
Wypełniaj polecenia upoważnionego personelu.
Udaj się bezpośrednio do miejsca zbiórki i czekaj na dalsze instrukcje.

