Dnia………………………………………

LUBIE OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RYSZARD SZKUTNIK Kontakt: 604267360
78520 Złocieniec Lubieszewo www.lubiewakacje.com.pl
Telefon Ośrodka (94) 367 18 13 czynny od 15.04  30.09 od godz. 9.0021.00

POTWIERDZENIE REZERWACJI NR……………………………………./201……………
Potwierdza się rezerwację na niżej podanych warunkach:
1. Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………….…………......
2. Adres………………………………………………………………………………………………………
3. Domek letniskowy nr ………………………w terminie ..................................……….......................
a. CHARAKTERYSTYKA DOMKU
b.  domek………………………………..…osobowy (opłata podstawowa)
c.  ilośc pokoi……………….…tapczanów/łóżek..…………………………….……................
d.  ilośc osób (standard)………………………………………………………………….………
e.  węzeł kuchenny : kuchnia gazowa, lodówka, naczynia………………………………...........
f.  węzeł sanitarny: WC, natrysk…………………………….………......
g.  cena za turnus ( 14 dni )……..........…………kaucja zwrotna: 100zł
4. Należna opłata za rezerwowany obiekt wynosi…………………..…………….………….…..............
a. W tym za dodatkową ilośc osób ponad standard…………………………………….............
b. Zaliczka z tytułu rezerwacji w kwocie…………...................zł, płatna do…………………..
na konto:
Lubie Ośrodek Wypoczynkowy Lubieszewo, Złocieniec
Bank Spółdzielczy Gliwice
nr konta 84

8457 0008 2008 0080 7465 0001

5. Łódź rybacka wiosłowa ………………. dni, opłata ……………………………..… zł

Warunki ogólne rezerwacji i pobytu
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W przypadku braku wpłaty zaliczki w terminie i wysokości określonej w pozycji 5 rezerwacja traci
ważnośc
Niniejszą rezerwację należy przedstawic Kierownikowi Ośrodka w dniu przyjazdu.
Wczasowicz przyjmuje domek w użytkowanie i przekazuje go w tym samym stanie w dniu wyjazdu
kierownikowi Ośrodka. Ewentualne drobne szkody powstałe w trakcie użytkowania odliczane są z
kaucji. Szkody o większej wartości będą rozliczne odrębnie.
Nie później niż w drugim dniu pobytu należy :
 uzupełnic opłatę do pełnej wartości określonej w poz.4
 wnieśc opłaty klimatyczne określone rozporządzeniem władz terenowych
 dopełnic formalności meldunkowych.
W przypadku, gdy ilośc osób w domku jest większa od ilości podanej w poz.3. to od każdej
dodatkowej osoby bez względu na wiek pobierana będzie opłata wg taryfy dla określonego typu
domku.
Turnus zaczyna się od godz. 8.00 pierwszego dnia rezerwacji (niedziela) i kończy 14go dnia o
godz.12 (sobota).Możliwy jest przyjazd dnia poprzedzającego rezerwacje po godz. 20.00 (odpłatnie).
W przypadku rezygnacji z wczasów, zgłoszonej nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem
turnusu zaliczka zostanie zwrócona po potrąceniu 10% pełnej opłaty na koszty manipulacyjne. Po
tym terminie zaliczka nie będzie zwracana.
Przyjazd później niż w dniu określonym jako początek turnusu może nastąpic po uprzednim
zawiadomieniu. W przypadku braku zawiadomienia do 2go dnia trwania turnusu domek zostanie
wynajęty innemu wczasowiczowi.
Opłata za pobyt zwierzęcia (pies, kot) wynosi 20 zł za 1 tydzień. Obowiązkowe jest posiadanie
aktualnego świadectwa szczepienia zwierzęcia p/wściekliźnie. Na terenie Ośrodka obowiązuje
przestrzeganie zasad przebywania zwierząt w miejscach publicznych
(psy w kagańcu i na uwięzi).
Wczasowicza obowiązuje regulamin, którego celem jest zapewnienie ochrony środowiska w
Ośrodku i na terenach przyległych oraz odpowiednie warunki wypoczynku współwczasowiczów.
Wpłacenie zaliczki jest równoznaczne z przyjęciem warunków określonych w rezerwacji.

Niniejszym potwierdzam rezerwację
data i podpis przyjmującego rezerwację

.............................................................

