CONDICIONS GENERALS LLARGUES ESTADES CÀMPING (totes les modalitats)
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La temporada de càmping contractada és per a l’ús i el gaudi personal i no es podrà cedir, en cap circumstància,
a terceres persones. Es considera unitat familiar aquelles persones inscrites dins del contracte (pares i fills).
L’ocupació màxima de la parcel·la és de 6 persones i un cotxe.
El preu inclou la unitat familiar fins un màxim de 4 persones (pares i fills), 1 caravana, 1 cotxe i llum 5 ampers. Les
persones inscrites a la data d'obertura del contracte no podran ser modificades al llarg de la temporada. El
vehicle ha d’estar estacionat, obligatòriament davant de la seva parcel·la, i sinó fos possible, s’haurà d’estacionar
en zones determinades a tal efecte.
La Direcció del Càmping determina i assigna quines són les parcel·les destinades a la modalitat de llargues estades de Càmping.
És obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil obligatòria a tercers i entregar una còpia a
Recepció.
El Càmping no es farà responsable dels robatoris, sostraccions o danys que puguin afectar els campistes.
Tampoc es farà responsable dels danys causats per incendis ocasionats pels mateixos campistes, incidències
atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l’empresa.
Cal disposar del corresponent certificat de gas amb revisió actualitzada si s’usen ampolles de butà de 15kg o
més. Queda totalment prohibida la manipulació dels punts de presa de llum i aigua.
Els gossos han d’estar donats d’alta i s’ha de presentar el corresponent carnet de vacunes actualitzat. S’han de
portar sempre lligats i amb morrió. No es podran deixar mai sols a la parcel.la. Els gossos de raça perillosa no
són admesos. Consultar llista.
Es diferencien dos tipus de visites: les que pernocten i les que no. En ambdós casos, les visites als clients o les
invitacions d’aquests a altres persones alienes al Càmping tenen l’obligació de registrar-se a la Recepció i han
d’abonar, per endavant, la tarifa aprovada a tal efecte. Les visites de dia han d’abonar la tarifa si la duració de la
mateixa és superior a una hora i no tenen permesa la sortida més enllà de les 22h. Les visites que pernoctin, estan
subjectes a no superar l’ocupació màxima de la parcel·la.
En cap cas els visitants podran entrar amb cotxe dins del Càmping. Tota visita no comunicada a Recepció serà
facturada a la família visitada.
Les barreres automàtiques no s’obriran als cotxes amb matrícules no inscrites o en cas d’incompliment dels
terminis màxims de pagament establerts, o qualsevol altre punt de la normativa aplicable.
El Càmping no es fa responsable dels aliments dipositats dins la nevera o frigorífic o congelador.
Els pares o tutors legals són els únics responsables finals de la seguretat dels seus fills en el recinte, sobretot en
l’àrea de la piscina, el parc infantil i anant amb bicicleta.
Cal retirar la caravana de la parcel·la en hora i data un cop acabada la modalitat de la temporada contractada.
No es pot vendre la caravana i traspassar el contracte de temporada sense l’autorització expressa de la Direcció
del Càmping.
Pels casos en què es contracti la modalitat d’hivernatge queda totalment prohibit deixar muntats l’avancé, la
cuina, els terres i els paravents o qualsevol altre article o objecte a la parcel·la. El Càmping no respondrà dels
danys en aquests elements en cas d’incompliment d’aquesta condició.
L’incompliment d’aquestes normes, del Reglament Intern o d’altres legislacions aplicables, pot comportar per
part de la Direcció a convidar al client a abandonar el recinte del Càmping en un termini màxim de 6 dies o la no
renovació del següent contracte.
La firma de contracte -de qualsevol modalitat de temporada- comporta, implícitament, l’acceptació per part del
client, de la normativa establerta anteriorment, el Reglament Intern i qualsevol altra legislació vigent a tal efecte.

CONDICIONS DE PAGAMENT LLARGUES ESTADES CÀMPING
A)

Temporada completa: 2.875€.
Pagament inicial: 750€ a l‘obrir el contracte.
Segon pagament: 750€ abans de l’ 1 de Juny del 2022.
Tercer pagament:750€ abans del 15 de Juliol del 2022.
Últim pagament: 625€ abans del 15 d’Agost del 2022.

B)

3 Mesos: 2.450€ (Juny-Juliol-Agost o Juliol-Agost-Setembre).
Pagament inicial: 850€ per obrir contracte (abans del 15 de Juny/Juliol).
Segon pagament: 850€ (abans del 15 de Juliol/Agost).
Tercer Pagament: 750€ (abans del 31 d’Agost/15 Setembre).

C)

La resta de modalitats i l’hivernatge s’hauran d’abonar per endavant.
En la modalitat de temporada de primavera i post-estiu s’haurà d’abonar cada mes per endavant a l’arribada.
10% IVA INCLÒS. En cas de variació d’IVA, es modificaran els preus.
Taxa Turística NO Inclosa.

