
Westerplatte 16 

72-415 Międzywodzie 
tel. 794 180 190 

szkolnymiedzywodzie@gmail.com  

 

 
KEMPING SZKOLNY MIĘDZYWODZIE 

szkolnymiedzywodzie@gmail.com   tel. 794 180 190 

 

REGULAMIN 
KEMPING  ” SZKOLNY ” MIĘDZYWODZIE 

 

§1 ZASADY REZERWACJI 

1. Aktualna oferta dostępnych do wynajęcia domków, przyczep oraz pola namiotowego  

i kempingowego dostępna jest bezpośrednio w recepcji oraz pod numerem telefonu 794 180 190 

czynnym całą dobę.  

2. Realizacje Bonu Turystycznego prosimy zgłaszać przed dokonaniem płatności za pobyt. 

3. Po zapoznaniu się z ofertą, Klient uzgadnia z Właścicielem/Zarządcą telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną szczegóły, co do terminu oraz ceny wykonania usługi.  

W tym momencie następuje rezerwacja. 

4. Rezerwację pobytu należy potwierdzić wpłatą zadatku na konto Właściciela/Zarządcy w terminie 

do 2 dni od momentu rezerwacji. 

5. Niewpłacenie w wyznaczonym terminie zadatku, skutkuje anulowaniem rezerwacji.  

W przypadku gdy Klient dokonał wpłaty po terminie, a rezerwacja została już anulowana, zostanie 

on o tym poinformowany, a wpłacony zadatek  nie podlega zwrotowi. 

6. Potwierdzenie rezerwacji wraz z dokonaniem wpłaty zadatku, jest dla Klienta potwierdzeniem 

zawarcia umowy z Właścicielem/Zarządcą KEMPING „SZKOLNY” MIEDZYWODZIE. 

7. Pozostałą do rozliczenia należność za pobyt, Klient uiszcza w dniu przyjazdu wraz z kaucją 

zwrotną w kwocie 200 zł. 

8. Wpłata zadatku fiskalizowana jest w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie 

Właściciela/Zarządcy. O konieczności wystawanie faktury za pobyt, należy poinformować  

w momencie dokonywania rezerwacji. Faktura za pobyt, do paragonu może być wystawiona tylko 

w przypadku, gdy na tym paragonie będzie znajdować się NIP nabywcy. 

9. Rezerwując pobyt, akceptują Państwo regulamin KEMPING „SZKOLNY” MIEDZYWODZIE. 

§2 ZMIANA REZERWACJI 

1. Chęć zmiany w dokonanej rezerwacji, Klient powinien zgłosić pocztą elektroniczną na adres 

szkolnymiedzywodzie@gmail.com , z tym, że o ile zmiana ma dotyczyć terminu pobytu, należy ją 

zgłosić nie później niż na 30 dni przed wyznaczoną w zamówieniu datą przyjazdu. 

2. Przy zachowaniu powyższego, Właściciel/Zarządca KEMPING „SZKOLNY” MIEDZYWODZIE 

rozpatrzy proponowane zmiany i o decyzji poinformuje Klienta pocztą elektroniczną. 

3. W przypadku, gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy. 

§3 ANULOWANIE REZERWACJI 

1. W przypadku anulacji rezerwacji, wpłata zadatku nie podlega zwrotowi. 

2. Możliwość przeprowadzenia anulacji bez ponoszenia przez Klienta obciążeń, istnieje jedynie  

w sytuacji, gdy Klient wskaże nowego Gościa na pobyt, w tym samym terminie, za stawkę  

nie niższą niż pierwotna rezerwacja, w każdym przypadku anulacja zostanie potwierdzona  

przez Właściciela/Zarządcę KEMPING „SZKOLNY” MIEDZYWODZIE. 

3. Podstawą anulowania rezerwacji nie mogą być warunki atmosferyczne. 

4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia ośrodka przez Gości (lub późniejszego przybycia) bez 

względu na powód, nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystany pobyt. 

5. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu zamieszczonego na stronie  

KEMPING „SZKOLNY” MIEDZYWODZIE 
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§4 SKŁADOWE CENY 

1. Podana w potwierdzeniu rezerwacji cena, jest ceną brutto i obejmuje: 

a) pobyt maksymalnej, ustalonej dla niego, liczby osób w wybranym terminie, 

b) koszt sprzątania końcowego z wyłączeniem wynoszenia śmieci i odpadów wytworzonych przez 

gości, 

c) cena nie obejmuje opłaty klimatycznej / uzdrowiskowej, która jest płatna w dniu przyjazdu. 

 

§5 PRZYJAZD I WYJAZD GOŚCI 

1. Pobyt rozpoczyna się o godzinie 15:00 pierwszego dnia rezerwacji, a kończy się o godzinie 10:00 

ostatniego dnia rezerwacji.  

2. Zameldowanie odbywa się do godz. 21:00. 

3. Na czas pobytu wydawany jest 1 komplet kluczy. W przypadku zagubienia lub braku kompletu 

przy zakończeniu pobytu , gość zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 

90 zł 

4. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości. 

5. Przekazanie i zdanie domku / przyczepy następuje w obecności właściciela /zarządcy ośrodka. 

6. Goście zobowiązani są do sprawdzenia domku / przyczepy pod kątem uszkodzeń lub braków 

wyposażenia w momencie przekazania i zdania domku / przyczepy. 

7. W przypadku niezgłaszania usterek lub braków wyposażenia  w dniu przyjazdu zostanie pobrana 

opłata w wysokości wartości szkody lub braku wyposażenia. 

8. Wynajęte domki, przyczepy i miejsca na polu kampingowym / namiotowym nie mogą  

być przekazywane, ani udostępnione osobom trzecim. 

9. Zatrzymanie domku / przyczepy przez Gości po godzinie 10:00 o ile nie uzgodniono inaczej, 

skutkuje naliczeniem opłaty w wysokości 300% należności za domek za kolejną dobę. 

 

§6 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W CZASIE POBYTU GOŚCI 

1. Zastrzegamy prawo odmowy zakwaterowania osób będących pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, które zachowują się w sposób agresywny oraz powszechnie uznany za wulgarny. 

2. Każdy z Gości zobowiązuje się do poszanowania mienia Właścicieli oraz przestrzegania ogólnie 

przyjętych zasad porządku publicznego. 

3. Chęć zakwaterowania dodatkowych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas 

rezerwacji lub/ewentualnie meldunku. 

4. Parkowanie samochodu osobowego na czas pobytu, dla Gości posiadających rezerwacje jest 

bezpłatne. Dodatkowe miejsce do zaparkowania samochodu płatne z góry 100 zł za każdą 

rozpoczętą dobę.  

5. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych. Gości 

odwiedzających należy zgłaszać w recepcji przed wejściem na teren ośrodka. Opłata za pobyt 

osób niezameldowanych wynosi 30 zł/osoba. Pobyt możliwy jest w godzinach 8:00 – 20:00. 

6. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z ośrodka  

od godz. 21:00 do godz. 8:00 (bez zgody i wiedzy właściciela/zarządcy), właściciel/zarządca  

zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za dodatkową osobę/by wg cennika podniesionej  

o 200% wartości. 

7. Na terenie ośrodka  obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00-8:00. W tym czasie osoby 

korzystające z ośrodka, mają obowiązek tak się zachowywać, aby nie zakłócać spokoju innych 

Gości. Jeżeli Goście będą zachowywać się niestosownie, będą zakłócać porządek publiczny, 

ciszę nocną, będą się awanturować, niszczyć mienie to właściciel/zarządca, ma prawo  

do natychmiastowego usunięcia Gości z ośrodka, bez zwrotu pieniędzy. 
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8. We wszystkich domkach, przyczepach oraz pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz palenia 

tytoniu i papierosów elektronicznych. W przypadku złamania zakazu, Gość zostanie obciążony 

karą pieniężna w wysokości 1 000 zł. Właściciel/zarządca ma prawo do usunięcia Gościa  

z ośrodka który dwukrotnie złamał zakaz, bez zwrotu pieniędzy.  

9. Pojemniki na odpady znajdują się przy wjeździe na ośrodek w niedalekiej okolicy recepcji. 

Segregacja odpadów jest obowiązkowa. W przypadku pozostawienia śmieci / odpadów w domku 

/ przyczepie lub miejscu kempingowym / namiotowym  podlega jednorazowej opłacie 100 zł. 

 

§7 BEZPIECZEŃSTWO 

1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi w czasie pobytu na terenie ośrodka 

oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za osoby do 18 roku życia.  

2. Dzieci oraz osoby niepełnoletnie mogą korzystać z placu zabaw tylko i wyłącznie za zgodą i na 

odpowiedzialność  rodziców/opiekunów. 

3. Zwierzęta na terenie ośrodka tylko i wyłącznie: 

a) wcześniej zgłoszone u właściciela/zarządcy, 

b) z ważnym szczepieniem, 

c) na smyczy lub w klatce (w zależności od zwierzęcia), 

d) za powstałe szkody wyrządzone przez zwierzęta zostanie pobrana opłata w wysokości 

wartości szkody. 

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest: 

a) używanie otwartego ognia w tym samowolne robienie ogniska, 

b) wyrzucanie niedopałków oraz popiołu np. z grilla do kosza i lasu, 

c) używania świec w pomieszczeniach zamkniętych, 

d) używanie kuchenek gazowych i elektrycznych, 

e) urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku/przyczepy, 

f) zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą 

woń w pomieszczeniach zamkniętych, 

g) grillowanie (węglem drzewnym lub brykietem) możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. 

 

§8 INFORMACJE DODATKOWE 

1. Na terenie ośrodka dostępny jest bezprzewodowy Internet. 

2. Przy recepcji znajduje się wypożyczalnia rowerów ze specjalnymi zniżkami dla naszych gości. 

3. W przypadku kradzieży lub zniszczenia roweru obowiązuje opłata w wysokości 1000 zł za każdy 

rower. 

4. Ośrodek jak i jego właściciel/zarządca nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn 

od niego niezależnych oraz działania siły wyższej.  

5. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej 

oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej ośrodka. 

 


