ZASADY RYCZAŁTOWEGO USTAWIENIA PRZYCZEPY NA PÓŁWYSPIE LIPA 2019
Prosimy o uważne zapoznanie się z wszystkimi zasadami przed podjęciem decyzji o ustawieniu przyczepy na sezon.
Ustawienie przyczepy i pobyt na campingu jednoznaczne są ze znajomością i akceptacją
REGULAMINU CAMPINGU oraz ZASAD RYCZAŁTOWEGO USTAWIENIA PRZYCZEPY 2019.
1. Opłata ryczałtowa za sezon
Camping jest czynny od 13/04/2019 - 20/10/2019. Opłata ryczałtowa za sezon 2019 wynosi 3990zł + energia wg licznika
- opłata w terminie do 13/04/2019. Przy wpłacie całości kwoty za sezon 2019 do 17/12/2018 obowiązuje rabat o wysokości
360 zł tj. kwota po rabacie wynosi 3630 zł + prąd wg licznika. Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na rok 2019 jest wpłata
zadatku w wysokości 1690 zł w terminie do 14/01/2019 i brak zaległości za rok poprzedni. W przypadku
niedotrzymywania terminów płatności ustawiający przyczepę musi liczyć się z możliwością odmowy rezerwacji miejsca na
dany rok lub rok następny. Przyczepa może również zostać wystawiona ze stanowiska.
W cenę wliczone są:

korzystanie z campingu w terminie 13/04 – 20/10/2019

opaski identyfikacyjne dla osób zameldowanych, uprawniające do zniżek i wstępu na atrakcje

korzystanie z animacji sportowych i dla dzieci

postój przyczepy z przedsionkiem,

pobyt do 4 zameldowanych osób i ich dzieci

parking dla 1 samochodu, na który otrzymuje się 1 kartę wjazdową,

podłączenie do skrzynki elektrycznej z licznikiem oraz do ujęcia wody wg dostępności

korzystanie z natrysków,

opłata za 1 psa.
Koszt dodatkowych osób, gości, samochodów i innych pojazdów, przyczep samochodowych, łodzi, zwierząt itp. należy
uzgodnić w miarę dostępności miejsc i opłacić w recepcji wg cennika. Prąd dla stanowisk sezonowych rozliczany jest wg
licznika-opłata za prąd do 20/10/2019.
Ustawienie przyczepy ryczałtowo na dany sezon nie jest równoznaczne z posiadaniem miejsca na sezon kolejny. Chęć
ustawienia przyczepy na rok kolejny należy zgłosić w recepcji do zakończenia aktualnego sezonu tj. 20/10/2019.
Dyrekcja Campingu według swojego uznania może swobodnie dysponować co roku miejscami ryczałtowymi.
2. Zimowanie przyczepy
Opłata za zimowanie przyczepy na przełomie 2019/2020 wynosi 350 zł - opłata w terminie do 20/10/2019
Cena za zimowanie obejmuje pozostawienie przyczepy na stanowisku zajmowanym w kończącym się sezonie od
20/10/2019 do 10/04/2019. Zimowanie przyczepy na terenie Półwyspu Lipa wyłącznie dla osób posiadających przyczepę
na cały sezon w roku 2019. Zasady zimowania zawarte w podpunkcie 4. f)
3. Formy płatności
Płatność gotówką i kartą płatniczą w recepcji Półwyspu Lipa lub przelew na konto:
"Maknitt-Tur" sp. z o.o., ul. Dąbrowska 5, 83-441 Wiele
Alior Bank 59 2490 0005 0000 4520 2227 3843
Tytuł przelewu: Imię Nazwisko, termin (np. Jan Kowalski, przyczepa sezon 2019)
4. Zasady korzystania ze stanowiska
a) Cisza nocna i zakłócanie spokoju. Na terenie obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki niezależnie od ciszy
nocnej. Właściciele zwierząt proszeni są o zapewnienie im odpowiedniej opieki, aby nie zakłócały spokoju
szczekaniem, wyciem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu innych Gości. Psy należy trzymać wyłącznie na smyczy.
Prosimy nie zakłócać spokoju innym turystom także w żaden inny sposób. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do
godz. 8.00 następnego dnia. Wszelkie zakłócenia ciszy nocnej prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym
691815151. Prosimy o zachowanie zgodne z normami zachowań międzyludzkich oraz turystycznych z poszanowaniem
dla innych turystów oraz obsługi. Zakłócanie ciszy, niestosowanie się do zaleceń obsługi w tej kwestii (w
szczególności stróża) lub wulgarne odnoszenie się do innych turystów i obsługi będzie skutkować w sezonie
2019 usunięciem z Półwyspu Lipa bez zwrotu kosztów dalszego pobytu.
b) Parking samochodów. Stanowisko przewidziane jest, aby zmieścić przyczepę z przedsionkiem oraz jeden samochód
osobowy. Nie wyrażamy zgody na parkowanie samochodów ciężarowych, camperów, busów dostawczych itp.. Miejsce
parkingowe na samochód znajduje się wyłącznie w obrębie wyznaczonego stanowiska ryczałtowego. Parkowanie w
innych miejscach jest zabronione. Dodatkowe samochody, ponad jeden wliczony w opłatę ryczałtową, mogą parkować
wyłącznie na parkingu i podlegają opłacie wg cennika. Z racji ograniczonej ilości miejsc nie gwarantujemy dostępności
miejsc parkingowych w ilości większej niż jeden samochód przewidziany w ryczałcie.

c) Pobyt gości. Pobyt gości i odwiedzających na terenie Półwyspu Lipa reguluje pkt. 5 Regulaminu Campingu. Na
terenie campingu po godz. 22.00 nie mogą przebywać osoby niezameldowane w recepcji. Goście mogą parkować
wyłącznie na parkingu przy recepcji wg dostępności miejsc na parkingu. Zabronione jest udzielanie noclegu
gościom w przedsionku, w samochodzie na stanowisku lub przekraczanie ilości osób określonej w ryczałcie.
Warunkowo udzielamy zgody na pobyt gości po godz. 22.00 w przyczepie po uzyskaniu zgody w recepcji, dokonaniu
meldunku i opłacie za pobyt wg cennika ( parking, osoby itp.) w dniu przyjazdu. Zabrania się wpuszczania
jakichkolwiek samochodów, poza własnym, otrzymaną karta wjazdową. Recepcja posiada wgląd we wszystkie
operacje dokonane kartą wjazdową. Niedozwolone jest ustawianie w obrębie stanowiska dodatkowych samochodów,
namiotów, camperów itp.
d) Zabrania się budowy jakichkolwiek konstrukcji stałych i tymczasowych, zadaszeń, przepierzeń, ogrodzeń, ustawiania
poza przedsionkiem namiotów typu pawilon, wielkogabarytowych parasoli, wycinania gałęzi, kopania dołów,
oznaczania miejsc, wieszania sznurów, oświetlenia, anten, itp. Nie wyrażamy zgody na samowolne obsadzanie terenu
roślinnością. W szczególności zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców - w tym celu są
ustawione ogólnodostępne zmywalnie. Na stanowisku mogą znajdować się wyłącznie przyczepa wraz z
przedsionkiem, taras pod przedsionek (po ustaleniu z recepcją), jeden samochód, meble ogrodowe i sprzęty
turystyczne.
e) Należy dbać o porządek w obrębie stanowiska. Śmieci należy wyrzucać w punkcie zbiorczym przy parkingu. Zabrania
się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych ( mebli ogrodowych, wózków itp.), elektrośmieci ( pralki, telewizory, lodówki
itp. ) oraz odpadów niebezpiecznych. Zużyty węgiel z grilla prosimy wyrzucać w miejscu na ognisko lub do
przeznaczonych w tym celu pojemników metalowych.
f)

Na okres zimowania należy sprzątnąć wszelkie ruchomości ze stanowiska, meble ogrodowe, parasole,
zabawki, huśtawki, liny, węże, doniczki, dekoracje, grille itp. Zezwalamy na pozostawienie wyłącznie przyczepy
z podestem. Wszelkie nieregulaminowe konstrukcje i pozostawione luzem rzeczy mogą zostać uprzątnięte
przez obsługę ośrodka. Nie ma możliwości przechowywania przedmiotów w magazynie Półwyspu Lipa.

g) Zabrania się wynajmowania przyczepy osobom trzecim oraz użyczania osobom innym niż zameldowane. Zabrania się
świadczenia usług w celu zarobkowym. Nie wyrażamy zgody na sprzedaż, dzierżawę lub użyczenie przyczepy osobom
trzecim ( zmianę właściciela i osób korzystających z przyczepy) w okresie ustawienia w ramach ryczałtu - w takim
wypadku konieczne jest zabranie przyczepy z campingu. W przypadku niezastosowania się do tego punktu
zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego pobytu na Półwyspie Lipa w trybie natychmiastowym, bez możliwości
zwrotu kosztów pobytu.
h) Pozostałe zasady reguluje Regulamin Półwyspu Lipa 2019.

