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Meridian Dom Apartametowy 
ul. Lotnicza 25a, Sianożęty  
78 - 111 Ustronie Morskie 
www.dom-meridian.com 
booking@dom-meridian.com 
Tel. (0048) 608609791 
NIP 671-158-30-68 

Cennik 2021      

okres parcela dorośli dzieci 
4 - 13 lat 

nastolatki 
14 - 17 lat prąd 

1.05.2021 - 25.06.2021 34 zł  22 zł 12 zł  18 zł 15 zł 

25.06.2021 - 29.08.2021 44 zł 26 zł 14 zł 20 zł 15 zł 

29.08.2021 – 30.09.2021 34 zł  22 zł 12 zł  18 zł 15 zł 
 

• Cena na parceli przeznaczona jest dla jednego kampera lub jednego samochodu z przyczepą lub namiotem. 
Korzystanie z budynku sanitarnego wraz z ciepłą wodą jest bezpłatne. Dodatkowa opłata za dodatkowe pojazdy wynosi 
20 zł/dobę, za psy 10 zł/dobę. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę (za osobę 2 zł/dzień). Goście są zgłoszani. 
Nie zwracamy zadatku w razie nie przybycia. 

• Przyjazd może nastąpić w godzinach otwarcia od 11:00 do 18:30. Zameldowanie nie jest możliwe po godzinie 18:30. W 
dniu wyjazdu parcela musi być opuszczona do godziny 11:00.  

• Gość nie nabywa prawa do konkretnej parceli. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby umożliwić gościom pobyt na 
konkretnej działce. Jeśli uzgodniona parcela nie będzie dostępna, postaramy się znaleźć odpowiednie zastępstwo. 

• Należy pamiętać, że w sezonie od 25 czerwca do 20 sierpnia dla gości z kamperem możemy gwarantować 
nieograniczony dostęp wjazdu na parcele do długości 6,20 m (z przyczepą do 6,50 m). "Oversizes" wymagają 
indywidualnych ustaleń. Prosimy o zachowanie co najmniej 1 metra odstępu od ścieżek podczas "ustawiania się". 

• W sezonie od 25 czerwca do 20 sierpnia minimalny okres rezerwacji wynosi 5 nocy. Mamy ograniczone możliwości dla 
spontanicznych, krótkoterminowych podróżnych. Dopłata dla "transients" (pobyt na 1 noc) wynosi 25% od ceny 
regularnej. Goście z namiotem są wyłączeni z tej zasady 

• Bez dalszych uzgodnień, w przypadku nieprzybycia w uzgodnionym dniu przyjazdu, rezerwacja przepada o godzinie 
6:00 rano następnego dnia. Zadatek nie jest zwrócany. 

• Cena za pobyt płatna jest gotówką lub przelewem w dniu przyjazdu. Płatność kartą nie jest możliwa. Skrócenie pobytu 
nie podlega zwrotowi. Przedłużenie pobytu poza uzgodnionym dniem wyjazdu wymaga wcześniejszej konsultacji.  

Regulamin 2021 
• Prosimy zameldować Państwa przyjazd na recepcji i nie wjeżdżać samodzielnie na teren ośrodka. Zostaną Państwo 

skierowani na swoją parcele pod asekuracją pracownika kempingu. 

• Prosimy zwrócić uwagę na odpoczynek nocny między godziną 22.00 a 8.00. Dotyczy to również kontaktów z naszymi 
pracownikami. Wypadki, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, należy zgłaszać w recepcji w ciągu dnia. 

• Osoby zachowujące się niekulturalnie, rzucające się w oczy, jak również osoby nie przestrzegające regulaminu 
kempingu zostaną wydalone z kempingu. 

• Właściciele psów są odpowiedzialni za swoje zwierzęta. Zwierzęta muszą posiadać aktualną kartę szczepień. Psy 
muszą być trzymane na smyczy i przebywać na własnej działce. Swobodne bieganie po terenie kempingu jest 
zabronione. Kemping nie może być zabrudzony psimi odchodami, właściciele psów mają obowiązek usuwania psich 
odchodów.  

• Nie ponosimy odpowiedzialności za kradzieże na terenie kempingu. Wszelkie szkody na terenie prosimy zgłaszać na 
recepcji. 

• Jazda po polu kempingowym odbywa się ostrożnie i na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody w 
kamperze lub pojeździe. 

• Prosimy o zachowanie czystości na polu namiotowym i nie niszczenie roślin. 

• Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za swoje dzieci i sprawują nad nimi nadzór.  

• Gry w piłkę odbywają się w wyznaczonych do tego celu miejscach. 


