
Domki Summer Camp 
Jolanta Wyderka, Piotr Paweł Dziedzic 
ul. Plażowa 9, 76-034 Sarbinowo  
woj. zachodnio-pomorskie 
e-mail: summercamp@domkidziedzic.pl 
www.domki-nadmorzem.net.pl 

tel. 881 002 820 w godzinach 9:00 - 18:00 

 
 

 
Ceny na sezon 2020 w SARBINOWO PLAŻOWA kształtują się następująco: 
 
25.04 - 03.05 – cena 150 zł/dobę/domek  
03.05 - 31.05 – cena 150 zł/dobę/domek 
31.05 - 07.06 – cena 150 zł/dobę/domek 
07.06 - 14.06 – cena 150 zł/dobę/domek  
14.06 - 21.06 – cena 180 zł/dobę/domek  
21.06 - 28.06 – cena 250 zł/dobę/domek 
28.06 - 05.07 - cena 300 zł/dobę/domek 
05.07 - 12.07 - cena 400 zł/dobę/domek 
12.07 - 19.07 - cena 400 zł/dobę/domek 
19.07 - 26.07 - cena 400 zł/dobę/domek 
26.07 - 02.08 - cena 400 zł/dobę/domek 
02.08 - 09.08 - cena 400 zł/dobę/domek 
09.08 - 16.08 - cena 400 zł/dobę/domek 
16.08 - 23.08 - cena 350 zł/dobę/domek 
23.08 - 30.08 - cena 250 zł/dobę/domek 
30.08 - 06.09 - cena 150 zł/dobę/domek 
06.09 - 30.09 - cena 150 zł/dobę/domek 
 
Preferujemy pobyty od niedzieli do niedzieli 
Powyższe ceny obowiązują przy ilości do 4 osób w domku, 
+ dopłata za ewentualną kolejną osobę w domku + 30 zł/dobę/osobę (dzieci do lat 10 ze zniżką dopłata 20 
zł/dobę/osobę) 
+ do kosztów pobytu doliczana opłata za media wyliczana na podstawie zużycia prądu 0,90 zł/kW (licznik w każdym 
domku, średni przykładowy koszt zużycia przez gości kształtuje się od 5 do 9 zł/dzień) 
+ opłata klimatyczna dla Gminy wg stawek obowiązujących 
Parking gratis 

W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł 
 
Dane do przelewu: 
Piotr Dziedzic 
43-360 Bystra, ul. Kręta 28 
Bank PKO BP 
Nr konta: 44 1020 1390 0000 6202 0491 3002 
Kod BIC (Swift) wymagany tylko przy przelewach z zagranicy: BPKOPLPW 
IBAN wymagany tylko przy przelewach zagranicznych - należy wprowadzić litery PL przed podanym wyżej numerem 
konta 
 
Warunkiem rezerwacji jest wpłata w dniu rezerwacji zaliczki 30% wartości pobytu i przesłanie potwierdzenia 
wpłaty. W tytule wpłaty prosimy wpisać SARBINOWO PLAŻOWA (to ważne!), datę pobytu od do, nazwisko i nr 
telefonu, ilość osób, nr domku 

 

Pozostałą kwotę rozliczacie Państwo GOTÓWKĄ w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem lub przelewem na 
powyższe konto na 3 dni przed przyjazdem. Nie dysponujemy terminalem płatniczym. 

 

http://www.domki-nadmorzem.net.pl/

