REGULAMIN WYNAJMU PRZYCZEP NA CAMPINGU MASZOPERIA
1. Niniejszy regulamin normuję wynajem klientom przyczep na terenie Campingu Maszoperia w Jastarni.
2. Klienci wynajmujący przyczepy mają prawo do przebywania na Campingu, korzystania z wszelkich
świadczeń oraz usług na zasadach określonych w „Regulaminie Campingu Maszoperia” .
3. Rezerwacja przyczep dokonywana jest bezpośrednio w recepcji Campingu, lub poprzez system
rezerwacji on-line , znajdujący się na stronie internetowej www.maszoperia.pl .
4. Płatności rezerwacji on-line odbywają się za pomocą serwisu payu.pl Serwis.
5. Czas rezerwacji przyczepy on-line to minimum 5 dni i
6.

zaliczka 40%

Po dokonaniu płatności w systemie on-line, w ciągu 2 dni Użytkownik automatycznie otrzymuje
potwierdzenie rezerwacji na wskazany w formularzu adres e-mail:
Uwaga: jeżeli po dokonaniu rezerwacji i wejściu w system płatności Payu.pl - płatność nie zostanie
dokonana – rezerwacja zostaje automatycznie anulowana a wybrana przyczepa będzie zablokowana
do dalszej rezerwacji przez 24 godz. Jeżeli dokonujący rezerwacji chce ją podtrzymać powinien
wysłać na adres e-mail on-line@maszoperia.pl stosowną informację w tej sprawie.

7. Camping Maszoperia może odmówić przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnej przyczepy w
wybranym terminie.
8. Wpłata zaliczki oraz otrzymanie potwierdzenia aktywuje rezerwację, czyniąc ją wiążącą dla stron na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
9. Rezygnacja z rezerwacji może być dokonana w dowolnym czasie pod warunkiem wysłania jej w
formie pisemnej na adres Campingu lub na e-mail on-line@maszoperia.pl
10. Zwracana zaliczka zostaje pomniejszona w zależności od ilości dni pozostałych do dnia wynajmu
przyczepy:
- 0% potrącenia wpłaconej zaliczki jeżeli do wynajmu pozostało 30 dni
- 50% potrącenia wpłaconej zaliczki jeżeli do wynajmu pozostało 14 - 29 dni
- 100% potrącenia wpłaconej zaliczki jeżeli do wynajmu pozostało mniej niż 13 dni
11. Pozostała kwota będzie zwrócona na konto, z którego została przelana w ciągu 7 dnia od przyjęcia
rezygnacji.
12. Po przybyciu na Camping turysta ma obowiązek dopełnienia formalności meldunkowych w recepcji ,
dokonania wszystkich płatności związanych z pobytem oraz wpłacenia kaucji.
13. Opłaty za wynajem pobierane są z góry za cały pobyt przed jego rozpoczęciem .
14. Z tytułu wynajęcia przyczepy klient wpłaca kaucję zwrotną w wysokości 500 PLN, która rozliczana jest
przy zwrocie przyczepy.
15. Aktualny cennik zamieszczony jest na stronie internetowej www.maszoperia.pl.
16. Doba wynajmu przyczepy rozpoczyna się o godzinie 14.00 pierwszego dnia i kończy o godzinie
12.00 dnia ostatniego.
17. Przyjazd i zasiedlenie przyczep następuje w godzinach pracy Recepcji 8.00 - 20.00 ; po tym czasie
goście nie będą przyjmowani.
18. Wydanie i zdanie przyczepy następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez obie strony.

19. Cena wynajmu zawiera poszczególne wyposażenie dodatkowe :
- przedsionek – 25 zł/doba
- podłączenie do prądu - 12 zł/doba
- stół z krzesłami – 8 zł/doba
- czajnik elektryczny – 5 zł/doba
- szczotkę do zamiatania i szufelkę – 2 zł/doba
Brak z któregokolwiek wyposażenia dodatkowego, nie powoduje rozwiązania umowy. Najemcy
przysługuje wyłącznie prawo do obniżenia ceny najmu za każdą dobę braku wyposażenia
dodatkowego zgodnie z powyższym cennikiem.
20. W przyczepie campingowej może mieszkać i ją użytkować wyłącznie taka liczba osób jaka była
deklarowana w zgłoszeniu rezerwacji i jest określona dla danego typu przyczepy. Przebywanie w
porze nocnej tj. w godzinach 23:00 do 6:00 ponadnormatywnej ilości osób traktowane będzie jako
zerwanie umowy i skutkuje koniecznością opuszczenia przyczepy bez zwrotu kosztów.
21. UWAGA
- Na Półwyspie Helskim często wyłączany jest prąd oraz odnotowuje się bardzo silne wiatry i ulewne
deszcze , powodujące uszkodzenia przedsionków (uniemożliwiające ich dalszą eksploatację)
oraz okresowe zalanie campingu. Sytuacje te traktowane jako działanie siły wyższej nie mogą
być podstawą do anulowania pobytu i ubiegania się o zwrot kosztów.
- W SEZONIE A , B i C tj. od 30.04 do 17.06 oraz od 1.09 do 18.09 przyczepy wynajmowane są
bez przedsionków . W pozostałym okresie przypadku braku przedsionka lub prądu koszt pobytu
zostanie pomniejszony o wartość określoną w cennik wyposażenia dodatkowego ( pkt.19).
- Wynajmowane przyczepy nie posiadają ogrzewania , gazu , wody , umywalek , prysznicy oraz WC
- Mycie naczyń , toaleta oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych odbywa się w ogólnie dostępnych
sanitariatach na Campingu.
- Opcjonalnie do przyczepy można oddzielnie zakupić butlę z gazem a w niektórych przyczepach
kasetę WC .
- W przyczepie Campingowej kategorycznie zabronione jest palenie tytoniu oraz trzymanie zwierząt.
- Przyczepy pod wynajem usytułowane w sektorze F znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie
restauracji ,w której do godziny czwartej rano może być prowadzona działalność rozrywkowa.
Wynajmujący przyjmuje ten fakt , godzi się na to i nie zgłasza z tego tytułu żadnych roszczeń .
22. Najemca otrzymuje posprzątaną przyczepę Campingową i zobowiązany jest do jej zwrotu w takim
samym stanie. Środki czystości niezbędne do sprzątnięcia przyczepy dostępne udostępniane są
Wynajmującemu na jego prośbę w Recepcji Campingu.. W przypadku nie spełnienia tych warunków
naliczona zostaje opłata potrącana z kaucji, wynosząca odpowiednio 150 PLN za sprzątanie
przyczepy, 50 PLN za sprzątanie przedsionka oraz 300 PLN za opróżnienie, mycie i dezynfekcję
kasety WC ( o ile była wynajęta). Prawo do oceny w tym zakresie należy wyłącznie do kierownictwa
Campingu
23. W przypadku zwrotu przyczepy po godzinie określonej w umowie, Klient zobowiązany jest do zapłaty
kary umownej wynoszącej 100 PLN za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia. Kara ta może być
potrącana z kaucji.
24. Jeżeli zwrot przyczepy następuje w terminie wcześniejszym niż to ustalono w umowie, kwota za
niewykorzystany okres wynajmu nie podlega zwrotowi.
25. Przedłużenie okresu wynajmu może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa Campingu.
26. Najemca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności w zabezpieczaniu przyczepy oraz
wyposażenia dodatkowego przed uszkodzeniem oraz kradzieżą.
27. Odpowiedzialność Najemcy i wycena szkód:
- Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za kradzieże oraz szkody powstałe w przyczepie
campingowej i wyposażeniu dodatkowym w trakcie ich użytkowania.
- Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z uszkodzeniem przyczepy
campingowej lub jej wyposażenia powstałego w trakcie ich użytkowania.

