
Cennik Pole namiotowe Alfa 

Box – parcela – 24 zł/doba a nie 25 zł/doba 
Osoba dorosła – 11 zł/doba a nie 12 zł/doba 
Młodzież ucząca się – 9 zł/doba a nie 10 zł/doba 
Dzieci do lat 15-stu – 7 zł/doba a nie 8 zł/doba 
Prąd – według wskazań licznika 1kWh – 2,5zł 
Natryski na kartę 1 minuta – 1 zł 
Samochód każdy następny – 10zł/doba 
Zwierzęta domowe – 2 zł/doba 

Osoby odwiedzające – do 2 godzin za darmo , po 2 godzinach naliczana jest stawka dobowa 
według cennika. 

Wypożyczenie przewodu elektrycznego opłata jednorazowa 15 zł ( kaucja 25 zł ) 

Osoby odwiedzające – do 2 godzin za darmo , po 2 godzinach naliczana jest stawka dobowa 
według cennika. 

Wypożyczenie przewodu elektrycznego opłata jednorazowa 15 zł ( kaucja 25 zł ) 

Pole Namiotowe Alfa zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cennika w razie wzrostu 
kosztów eksploatacyjnych. W przypadku zaistnienia konieczności podwyższenia cen, ceny 
potwierdzonych rezerwacji nie ulegają zmianie. 

Box: 
– miejsce postojowe wielkości ok 64 m2 na 1 namiot lub jedną przyczepę 
– w cenę boxu wliczony jest jeden samochód 

Rezerwacja Boxu: 

• Minimalna liczba dni rezerwacji boxu to 7 dni, 
• Pobyt może rozpocząć się każdego dnia tygodnia, 
• Koszty pobytu wyliczane są na podstawie cennika, 
• W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zaliczki. 

Rezerwacja Boxu na cały sezon: 

• Minimalna liczba dni rezerwacji boxu to 45 dni, 
• Pobyt może rozpocząć się każdego dnia tygodnia, 
• Koszty pobytu wyliczane są na podstawie cennika, 
• W celu dokonania pełnej rezerwacji należy wpłacić minimum 30% zaliczki. 

Opłaty dodatkowe: 

• Opłata klimatyczna według stawki lokalnej – płatne na miejscu. 
• Pozostawienie przyczepy na terenie Pola namiotowego Alfa w terminie od 01.09.2015 

do 15.06.2016 kosztuje 400zł 



Informacje dodatkowe: 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 12:00 i kończy o godzinie 11:00 w sezonie 
głównym od 27.06.2015 do 01.09.2015. 

2. Parking w cenie pobytu (1 samochód) na jeden box. 
3. WiFi – bezpłatnie. 
4. Wszyscy nasi Goście są zobowiązani do noszenia opasek identyfikacyjnych na ręku w 

sezonie głównym od 28.06.2014 do 01.09.2014. 
5. Właściciele zwierząt są zobowiązani do pilnowania czystości i wyprowadzania 

zwierząt  po za Polem Namiotowym Alfa i Ośrodkiem Wypoczynkowym KLIF i 
KLIF I 

Rezygnacja z rezerwacji: 

W przypadku rezygnacji 30 dni przed rozpoczęciem pobytu zaliczka niepodlega zwrotowi. 
Konto pole namiotowe ALFA 

 


