UMOWA – POTWIERDZENIE REZERWACJI
PLAŻA KLUB
ul. Kościelna 16
72-420 Dziwnów
tel +48 91 3813545 (od maja do października)
tel. kom. +48 501 139713
+48 503 808714
biuro@plazaklub.pl
recepcja@plazaklub.pl

Imię i Nazwisko:.............................
Tel: .............................................
Email: ............................................
Potwierdzamy rezerwację:............................ (dla max..... osób )
UWAGA: ilość osób przebywających w domku lub pokoju musi być zgodna z umową. Wszelkie zmiany i koszty z nimi
związane należy uzgodnić przy podpisywaniu umowy.

w terminie: od

........... do ..........
Koszt domku za dobę: .......................................
Dodatkowe opłaty płatne na miejscu w dniu przyjazdu:
Kaucja za usługi media – 100zł/pobyt, rozliczana wg licznika 1zł/1kWh,
Koszt parkingu : 10zł/doba/auto, zapewniamy tylko jedno miejsce parkingowe
Opłata klimatyczna : 2zł/doba/osoba(może ulec zmianie )
Opłata za zwierzę (jeżeli jest akceptowane ): 20zł/doba/zwierzę
RAZEM: .........................
Prosimy o przekazanie 50% kosztów pobytu w kwocie ..............
na nasze konto PKO BP 97 1020 4812 0000 0202 0104 0492
do dnia ....................................
W przypadku nie uiszczenia powyższej kwoty zadatku w w/w terminie rezerwacja będzie
nieaktualna.
Pozostałą kwotę ................. należy zapłacić w dniu przyjazdu.
W przypadku braku wpłaty całkowitego kosztu pobytu w podanym terminie rezerwacja będzie
nieaktualna a zadatek nie podlega zwrotowi.
Zapoznałem/-am się z warunkami umowy

Pieczątka, podpis przedst. Ośrodka

Data……………..Podpis…………………….

Oczywiście mogą Państwo zrezygnować z pobytu, jednak w tym przypadku konieczna jest rekompensata z
Państwa strony z racji poniesionych przez nas nakładów:
- powyżej 75 dni przed rozpoczęciem pobytu
- 15% ceny pobytu,
- od 75 do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
- 25% ceny pobytu,
- od 29 do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu
- 30% ceny pobytu,
- od 13 do 3 dnia przed rozpoczęciem pobytu
- 40% ceny pobytu,
- od 2 dni przed rozpoczęciem pobytu
- 50% ceny pobytu.
Nie rozpoczęcie pobytu zgodnie z terminem zawartym w umowie będzie rozumiane jako rezygnacja z pobytu i
będzie skutkowała zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
Chyba, że odstępując od umowy wskażecie Państwo osobę, której przekażecie uprawnienia i która to osoba
przejmie obowiązki wynikające z potwierdzenia rezerwacji.
Klientom przebywającym w naszym Ośrodku nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystali
w trakcie trwania pobytu z przyczyn leżących po ich stronie.
W przypadku przerwania pobytu z przyczyn leżących po stronie klienta, równowartość niewykorzystanych
świadczeń nie będzie refundowana.

Plaża Klub Ul. Kościelna 16, 72-420 Dziwnów, tel./fax: +48 91/ 38 13545

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zawarcie umowy Klienta z ośrodkiem „Plaża Klub” następuje przez
podpisanie niniejszego „potwierdzenia rezerwacji” i przesłanie
mailem lub listownie na adres Ośrodka.
Dokonanie wpłaty zadatku w kwocie i terminie określonym w
„potwierdzeniu rezerwacji” uważa się za równoznaczne z
podpisaniem umowy i przyjęciem jej warunków oraz akceptacją
regulaminu ośrodka.

2. Jedynym dokumentem upoważniającym Klienta do korzystania ze
świadczeń w naszym Ośrodku jest potwierdzenie rezerwacji wraz z
dokumentem wpłat kosztów pobytu.

3. Pobyt w naszym Ośrodku rozpoczyna się o godz. 17.00 pierwszego
dnia a kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia.

4. Informujemy, że Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za
przedmioty wartościowe i pieniądze.

5. Goście naszego Ośrodka odpowiadają za szkody powstałe z ich
winy, powstałe straty z tego tytułu pokrywają na miejscu.

6. Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu Ośrodka.

Plaża Klub Ul. Kościelna 16, 72-420 Dziwnów, tel./fax: +48 91/ 38 13545

