ZGŁOSZENIE POBYTU W BAZIE TURYSTYKI I SPORTÓW WODNYCH „SOLAR”
W SEZONIE LETNIM 2022
1. Sezon letni liczony jest od 1 maja do drugiej niedzieli września każdego roku.
2. W ramach opłat przysługuje:





stanowisko o wymiarach 9m x 8m
podłączenie do energii elektrycznej o mocy poboru nieprzekraczającej 5000W
(zabezpieczenie 10A), możliwość podłączenia do wody i kanalizacji
karta wjazdu na jeden pojazd
miejsce parkingowe pojazdu wskazane przez pracownika bazy

3. Niniejszy formularz chęci pobytu wraz z zadatkiem w kwocie 3.000,- należy wysłać

do końca października każdego roku na adres info@solar-windsurfing.pl.

Numer Konta do przelewu: Bank Millennium 94 1160 2202 0000 0000 8391 7595.

Niedopełnienie tej formalności będzie skutkowało brakiem rezerwacji miejsca pod
przyczepę.
 pierwsza linia od wody ...................................

 trzecia linia od wody ....................................

 druga linia od wody …....................................

 pozostałe miejsca ........................................

 Stanowiska ponad wymiarowe są uzgadniane indywidualnie ……………………….
 Całą opłatę za pobyt należy wnieść najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.
 Podane ceny są cenami netto (8% VAT)
4. W opłatę nie wlicza się (dopłaty według cennika):
 pobytu osób, które będą przebywać w bazie dodatkowo lub zamiennie poza głównymi
użytkownikami (określenie główni użytkownicy rozumiemy jako zgłaszający jego
niepełnoletnie dzieci oraz rodzice. Znajomi, pracownicy, rodziny dorosłych braci i sióstr
itp. nie wchodzą w opłatę i winni uiścić dodatkową opłatę tylko za siebie i środek
transportu za określony czas ich przebywania).
 pobytu drugiego, oraz kolejnych pojazdów – koszt 50 zł za dobę (wjazd ograniczony)
 pobytu osób, którym udostępnia się przyczepę
 postawienia: przyczepek, skuterów, motorówek, motocykli, namiotów, paneli
ogrodowych, opłaty klimatycznej
 cumowanie sprzętu wodnego przy molo (konieczna jest wcześniejsza rezerwacja) –
koszt postoju 20 zł za dobę
5. Na terenie bazy zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności komercyjnej bez
zgody właściciela bazy w tym wynajmowania własnych przyczep.
6. Wszelkie zmiany dotyczące postawienia nowej, większej przyczepy, nowego większego
przedsionka, doszywek, płotków czy wszelkich ogrodzeń muszą być uprzednio uzgodnione i
zaakceptowane przez recepcję!
7. Wszystkie psy na terenie kempingu bezwarunkowo muszą się poruszać na smyczy!
8. Główni użytkownicy przyczepy:
 ..................................
 ..................................
 ..................................
 ...............................…
9. Korzystanie z przyczepy przez dwóch czy więcej wspólników zmienia zasady korzystania i
wymaga wcześniejszego uzgodnienia warunków, w tym ceny
10. Identyfikator przyczepy (nazwa, typ lub nr rejestracyjny) ……………………………………..
11. W przypadku niedopełnienia lub stwierdzenia nieprzestrzegania powyższych zasad, obsługa
bazy odmówi przyjęcia rezerwacji miejsca, jak również zimowania przyczepy
12. Istnieje możliwość zimowania przyczep. Koszt postoju wynosi 1000,- zł. Przyczepa powinna
być pusta, zasłony odsunięte. Za pozostawione rzeczy oraz za uszkodzenia w wyniku działań
osób trzecich, a przede wszystkim sił natury nie ponosimy odpowiedzialności.
13. Niezależnie od powyższych zasad, należy zapoznać się z regulaminem, stosować się do
„Regulaminu Bazy”.

Zapoznałem się i akceptuję zasady zryczałtowanego pobytu w Bazie „Solar”
Imię i nazwisko ...................................................................................................…...
Email ........................................................................................................................
Telefon...................................................................................................………………...
Data ...........................................

Podpis ..................

