
ZASADY/UMOWA RYCZAŁTOWEGO USTAWIENIA 

PRZYCZEPY w „ Zakątek Skrzynia” 

  
 
Ustawienie przyczepy i pobyt na campingu jednoznaczne są ze 
znajomością i akceptacją  REGULAMINU CAMPINGU oraz  ZASAD 
RYCZAŁTOWEGO USTAWIENIA PRZYCZEPY 
.  
1. Opłata ryczałtowa za sezon  
 
Camping jest czynny od 01/05/2018 - 30/09/2018. Opłata ryczałtowa za sezon 2018 

wynosi 2000zł + energia wg licznika 

 
Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na rok 2018 jest wpłata zadatku w 
wysokości 500 zł w terminie do 30/09/2017 na konto  Profit Robert Różyński  
Jabłowo Boczna 6  nr. Konta  55116022020000000308917557 w tytule wpłaty nr 
stanowiska oraz imię i nazwisko . W przypadku nie dotrzymywania terminów 
płatności ustawiający przyczepę musi liczyć się z możliwością odmowy 
rezerwacji. Przyczepa może również zostać wystawiona ze stanowiska. 

  
Pozostała kwoty opłaty ryczałtowej powinna zostać uregulowana do 31.05.2018 
 
Osoby rezygnujące z pobytu na naszym polu proszone są o to aby zabrały 

przyczepę do 31.10.2017, oraz rozebranie wszystkich elementów 

zamontowanych na swojej parceli.  Nie dostosowanie się do tego zapisu będzie 

skutkowało naliczeniem opłaty od 01.11.2017 według obowiązującego cennika. 

Właściciel  Campingu według swojego uznania może swobodnie dysponować co 

roku miejscami ryczałtowy. 

W cenę wliczone są:  

•korzystanie z campingu w terminie 01/05 – 30/09/2018 – ( w terminie od 01.10.2017 

-30.04.2018 nie oferujemy ciepłej wody i wywozu śmieci, również nie pobieramy 

opłaty za postój przyczepy – mowa o stanowiskach które dokonały zaliczki na rok 

2018)  

•postój przyczepy z przedsionkiem,  

•  pobyt dwóch osób dorosłych (właściciele przyczepy)  plus dzieci 

lub  wnuki  do 21 roku życia – w przypadku nietypowych sytuacji  

podejdziemy do sprawy indywidualnie. 

 •pobyt samochodu 
•podłączenie do skrzynki elektrycznej z licznikiem  
•możliwość podłączenia się do ujęcia wody  
•korzystanie z natrysków,  



•opłata za 1 psa.  
Koszt dodatkowych osób, gości, samochodów  itp. należy opłacić wg cennika 
w recepcji. 
 Prąd dla stanowisk sezonowych rozliczany jest wg licznika-opłata za prąd będzie 
pobierana w terminach od 01-10. każdego miesiąca. Właściciel  Pola Namiotowego 
według swojego uznania może swobodnie dysponować co roku miejscami 
ryczałtowymi.  
2. 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 itp.. 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 661262602. 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 
może skutkować usunięciem z Pola Namiotowego bez zwrotu kosztów dalszego 
pobytu.. Nie wyrażamy zgody na parkowanie samochodów ciężarowych, busów 
dostawczych itp. 
•Pobyt gości.  
Pobyt gości i odwiedzających na terenie Pola Namiotowego reguluje pkt. 4 
Regulaminu  Pola. Na terenie pola po godz. 22.00 nie mogą przebywać osoby nie 
zameldowane w recepcji  i opłacie za pobyt wg cennika ( samochód, osoby itp.)   
 
Zabrania się samowolnej budowy podestów, zadaszeń, przepierzeń, ogrodzeń,   
wszelakich innych konstrukcji, wycinania gałęzi, kopania dołów, oznaczania miejsc, 
wieszania sznurów, oświetlenia, anten, itp. bez zgody właściciela. W szczególności  
zabrania się stawiania zewnętrznych zmywalni naczyń i pryszniców - w tym celu są 
ustawione ogólnodostępne zmywalnie.   
•Należy dbać o porządek w obrębie stanowiska. Śmieci należy wyrzucać  
w punkcie zbiorczym.  Zabrania się wyrzucania śmieci wielkogabarytowych  
( mebli ogrodowych, wózków itp.), elektrośmieci ( pralki, telewizory, lodówki 
itp.) oraz odpadów niebezpiecznych. Pozostawianie śmieci  
w nieprzeznaczonych do tego miejscach będzie traktowane jako złamanie 
regulaminu.  
•Zabrania się wynajmowania przyczepy osobom trzecim. 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 – należy uzgodnić 
z właścicielem obiektu. 
 
W przypadku niezastosowania się do tego punktu zastrzegamy sobie prawo do 
odmowy dalszego pobytu na Polu Namiotowym  w trybie natychmiastowym, bez 
możliwości zwrotu poniesionych już kosztów pobytu. 
- koszenie trawy może odbywać się tylko i wyłącznie przy pomocy kosiarek 
elektrycznych  - w przypadku braku takiej kosiarki można wynająć w recepcji.  
 
Pozostałe zasady reguluje Regulamin Pola Namiotowego  2018.  



 


