
 

Meridian Camping 

 

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 2022      

okres parcela dorośli dzieci 
4 - 13 lat 

nastolatki 
14 - 17 lat Prąd* 

1.05.2022 - 26.06.2022 36 zł  24 zł 14 zł  18 zł 20 zł 

26.06.2022 - 28.08.2022 55-70 zł* 28 zł 18 zł 20 zł 20 zł 

28.08.2022 – 18.09.2022 36 zł  24 zł 14 zł  18 zł 20 zł 
• kategoryzacja- „S“ - 55,- /„M“ – 60,- /„L“–70,- zł / parcele 

• Cena na parceli przeznaczona jest dla jednego kampera lub jednego samochodu z przyczepą lub namiotu. Korzystanie 
z budynku sanitarnego wraz z ciepłą wodą jest bezpłatne. Jeden samochód jest wliczony w cene, opłata za dodatkowe 
pojazdy (np. pojazd gości) wynosi 30 zł/dobę. Opłata klimatyczna nie jest wliczona w cenę (2 zł za osobę /dzień). Nie 
zwracamy zadatku w razie nie przybycia. Obowiązkowe zgłaszanie odwiedzających gości. 

• Recepcja  : 10.00 - do 18.30 

• Przyjazd w lipcu, sierpniu może nastąpić w godzinach 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. Prosimy planować datę przyjazdu aby dotrzeć 
do godz. 18.30.  

• 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 26 czerwca do 28 sierpnia możemy gwarantować nieograniczony dostęp wjazdu na 
parcele dla kamperów 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 26 czerwca do 28 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 zwracany. 

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

• Namioty: goście z namiotem uzyskują w razie wersji małego namiotu na sektorze z namiotami niższe ceny. Prosimy 
kierować zapytanie lub dzwonić. 

• Rezerwacja: Nie dokonujemy rezerwacji ani zmian terminu pobytu telefonicznie! Prosimy wysłać  zapytanie drogą mailową. 
W miesiącach mai, czerwiec i wrzesień nie ma konieczności rezerwacji. W głównym sezonie (lipiec, sierpień) pobyt jest 
możliwy raczej tylko z rezerwacją. Proces rezerwacji: wysyłają Państwa zapytanie z informacjami (długość i wysokość 
pojazdu, liczba osób, pies). W razie dostępności miejsca otrzymują Państwo odpowiedź z potwierdzeniem rezerwacji z 
numerem konta na wpłatę (dokument w załączniku). Prosimy rezerwować najlepiej przed sezonem, ponieważ jest wtedy 
czas na pytania oraz realna możliwość otrzymania potwierdzenia.  

• Rezerwacja na cały sezon: Działka może być rezerwowana na sezon na 2-5 miesięcy.  

• Nasze pole campingowe wyróżnia się tym, że każdy gość otrzymuję do dyspozycji działkę 8-10m x 10m, na swobodny  
oraz komfortowy wypoczynek - nie “upychamy“ również w sezonie.  
     Regulamin  

• Przyjazd: Prosimy zaparkować przed wjazdem na Camping (2. brama wjazdowa) oraz zameldować przyjazd na recepcji 
w domu apartamentowym (1. brama wjazdowa – uwaga wjazd tylko dla gości domu apartamentowego). Zostaną 
Państwo skierowani na przeznaczoną parcele pod asekuracją pracownika kempingu. Nie wolną przestawiać się 
samodzielnie na inną parcele. 

• 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, 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. Opłata za psa - 10,- dziennie. 

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

• Jazda po polu kempingowym odbywa się ostrożnie oraz powoli 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. Dzieci do 12 roku życia nie 
poruszają się bez nadzoru rodziców lub opiekunów od godziny 21.30 do 9.30 rano.  

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

• Odpady: na terenie ośrodka obowiązuję segregacja odpadów. Ważne: Nie wrzucamy gabaretów (materace 
dmuchane, meble ogrodowe, jednorazowy grill) – jest to karne i nasza kamera monitoruje teren z kontenerami.  
 
 
 


