ZASADY
KORZYSTANIA Z RYCZAŁTOWEGO POBYTU NA CAMPINGU
MASZOPERIA - SEZON 2018
1.Opłaty za ryczałtowe ustawienie przyczepy w sezonie letnim 2018:
- Ryczałt I

- pierwszy rząd linii brzegowej przy wydmie

- Ryczałt II - od pierwszego rzędu linii brzegowej do drogi wewnętrznej
- Ryczałt III - od drogi wewnętrznej do płotu

- 11.800 zł
- 10.800 zł
- 9.900 zł

2. Sezon letni 2018 dla miejsc ryczałtowych liczony jest od 01.05.2018 do 15.09.2018
3. Sposób rezerwacji określają: „ Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych na sezon 2018”
4. W ramach wniesionej opłaty zryczałtowanej przysługuje:

Stanowisko o wymiarach 7,5m x9 m ( działki w sektorach L , M i A12 do A16 7m x 9 m )

Ustawienie na stanowisku jednej przyczepy wraz przedsionkiem.

Przechowywanie na stanowisku własnego sprzętu turystycznego i surfingowego.

Podłączenie do energii elektrycznej o mocy poboru nie przekraczającej 1200 W.

Karta wjazdu na jeden samochód osobowy wystawiona na numer pojazdu i termin.

Dostęp do sanitariatów w godz. 6.00 – 23.00

Korzystanie ze wszystkich świadczeń i usług przewidzianych na campingu.

Pobyt jednego psa.
UWAGA:
- jednorazowo na Campingu w ramach ryczałtu mogą przebywać: trzy osoby dorosłe i ich dzieci
lub cztery osoby dorosłe - w przypadku większej ilości osób należy opłacić ich pobyt zgodnie z cennikiem
- w godz. 2300 do 600 brama wjazdowa na Camping będzie zamknięta dla wjazdu i wyjazdu pojazdów
- w sytuacjach nagłych będą wpuszczane/wypuszczane pojazdy wyłącznie z ważnymi „wjazdówkami”.
- wszystkie osoby przebywające na Campingu podlegają rejestracji pobytowej i opłatom miejscowym
- na terenie miejsca ryczałtowego zabronione jest rozbijanie namiotów , trzymanie pojazdów ,
łodzi i wózków,
- ze względów bezpieczeństwa p.poż. zabrania się zastawiania ciągów komunikacyjnych oraz
grodzenia miejsc ryczałtowych łatwopalnymi płotami o wysokości powyżej 1,2m.
- Camping ma ograniczoną ilość miejsc parkingowych dlatego korzystanie z niego przez
właścicieli miejsc ryczałtowych obwarowane jest szeregiem zasad i ograniczeń :
- karta wjazdowa wydawana w ramach ryczałtu uprawnia do wjazdu i parkowania na terenie
campingu jednego pojazdu pod warunkiem , że są na nim wolne miejsca parkingowe.
- nie wpuszczenie na parking pojazdu ryczałtowego z ważną wjazdówką w sytuacji braku
miejsc parkingowych nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń .
- wjazdówki wydawane są wyłącznie właścicielom lub osobom przez niech upoważnionym
aktualnie przebywającym na danym miejscu ryczałtowym – upoważnienia wysyłamy e-mailem
- wjazdówki nie mogą być przedmiotem cesji – oznacza to, że miejsce parkingowe właściciela
nieobecnego na swoim miejscu ryczałtowym jak również właściciela przebywającego na swoim
miejscu ale bez samochodu nie może być przekazane osobie trzeciej (np. sąsiadowi)
- miejsca parkowania pojazdu ryczałtowego nie są wyznaczane
- w ramach ryczałtu na terenie Campingu może przebywać tylko jeden samochód
osobowy (od innego pojazdu pobierane będą dobowe opłaty wyrównawcze zgodnie z cennikiem)
- każdy następny pojazd przyjeżdżający do miejsca ryczałtowego traktowany będzie
jako drugi pojazd wjeżdżający na „Parking Płatny” i wpuszczany w miarę wolnych miejsc
- w miesiącu lipiec –sierpień drugie pojazdy ryczałtowe nie będą wpuszczane na parking.
- w przypadku zmiany pojazdu ryczałtowego należy zdać starą wjazdówkę i pobrać nową
- wjazdówki zdawane są wyłącznie w recepcji w godz.8.00-20.00– za pozostawienie wjazdówki
w innym miejscu ( np. na bramie )nie ponosimy odpowiedzialności.
- właściciele pojazdów planujących przyjazd na swoje miejsce ryczałtowe po godz. pracy recepcji
a posiadający wjazdówkę na inny pojazd – powinni wysłać w tej sprawie e-maila do recepcji
- właściciele pojazdów planujących wyjazd w nocy, po godz. pracy recepcji ,chcący pozostawić
swoją wjazdówkę - powinny zdać ją do godz. 20.00 i pobrać „wyjazdówkę nocną”
5. W opłatę zryczałtowaną nie wlicza się:

Pobyt drugiego i więcej pojazdów (samochodów, motocykli) ,

Dodatkowych osób, które będą przebywać na campingu i w przyczepie,

Podłączenia do wody

Namiotów, baldachimów i innych zadaszeń,

Łodzi, skuterów lub innego sprzętu pływającego oraz przyczep do nich,

Pobyt następnego psa

Opłat miejscowych
6. Niezależnie od powyższych zasad wszystkie osoby korzystające z pobytu ryczałtowego obowiązuje „ Regulamin
Campingu Maszoperia”
7. Na terenie Campingu Maszoperia zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez zgody właściciela
Campingu.
8. Przyczepy w I , II i III rzędzie od zatoki powinny być ustawione na swoim miejscu stacjonowania w dniu 1 maja 2018. Po
tym terminie dyrekcja Campingu nie gwarantuje ustawienia przyczepy na opłaconym miejscu.
9. Przyczepy powinny być ustawiane w granicach wyznaczonych działek. Podczas ustawiania przyczep bardzo często
dochodzi do zrywania i zmiany położenia sznurków , którymi oznaczone są granice działek. Przed ustawieniem
przyczepy każdy powinien sprawdzić parametry swojej działki i w przypadku jakichkolwiek uchybień zgłaszać swoje
uwagi do recepcji. Ustawienie przyczepy na działce oznacza przyjęcie parametrów działki i zamyka drogę do wszelkich
roszczeń.
10. Po zakończeniu sezonu działka ryczałtowa powinna być przywrócona do stanu pierwotnego.
Wszystkie doły i rowy powstałe przy okopywaniu przyczep i przedsionków muszą być
zniwelowane a śmiecie
posegregowane wyniesione do pojemników . Nie zastosowanie się do powyższych ustaleń skutkuje naliczeniem kary
umownej w wysokości 500 zł .
11. Od przyczep pozostawionych na działce po terminie umownym pobierane będą opłaty 150zł za dobę.
12. Miejsca ryczałtowe nie mogą być przedmiotem cesji.
13. Umowy na miejsca ryczałtowe zawierane są na każdy rok oddzielnie . Dyrekcja Campingu według swojego uznania może
swobodnie dysponować co roku miejscami ryczałtowymi.
14. Nie przyznanie miejsca zajmowanego w latach poprzednich nie może być podstawą do żadnych roszczeń.
15. Pozostałe kwestie normują Zasady rezerwacji miejsc ryczałtowych na sezon 2018 .

