TEMPORADA 2021 PARCEL·LES
PER MESOS en €
CAPS DE SETMANA +PONTS

PER MESOS en €

PACKS LLARGUES ESTADES 2021 en €

ESTADA DIÀRIA

GENER

250

GENER

450

FEBRER

250

FEBRER

450

MARÇ

250

MARÇ

450

3 MESOS:
JUNY+JULIOL+AGOST

1695

(Juny caps de setmana + vacances
escolars; juliol i agost sencers).

3 MESOS:
JULIOL+AGOST+SETEMBRE

1695

ABRIL

350

ABRIL

450

(Juliol i agost sencers .Setembre vacances escolars+caps de setmana).

MAIG

350

MAIG

450

2 MESOS: JULIOL+AGOST

1495

JUNY

390

JUNY

450

JULIOL

450

JULIOL

795

6 MESOS: ABRIL A SETEMBRE

2200

AGOST

995
6 MESOS: OCTUBRE A MARÇ

1700

ANUAL

2995

ANUAL

5550

(inlou vacances escolars)

(inlou vacances escolars)
(Només caps de setmana).

SETEMBRE

390

SETEMBRE

450

OCTUBRE

350

OCTUBRE

450

NOVEMBRE

350

NOVEMBRE

450

DESEMBRE

350

DESEMBRE

450

(inclou vacances escolars)

(inclou vacances escolars)

*10% IVA inclòs (en cas de variació del pus d’IVA, els preus variaran). Taxa Turís ca NO inclosa.
*10% IVA incluido (en caso de variación del pus de IVA, los precios variaran). Tasa Turís ca NO incluida.
*10% TVA inclu (en cas de varia on du type de TVA, les prix varient). . Taxe touris que non incluse.
*10% VAT included (In case of varia on in VAT rates, prices vary). . Tourist Tax included.

(Caps de setmana + vacances escolars).

(Caps de setmana + vacances escolars).

(Caps de setmana + vacances escolars).
(Estada diària).

CONDICIONS GENERALS I NORMATIVA PER ESTADES LLARGUES
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3.
4.
5.
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Les condicions generals i norma va per a llargues estades del Càmping Rural Montori, juntament amb les normes de règim intern, són complementàries entre sí i d’obligat cmpliment.
La temporada de càmping, en totes les seves modalitats, és per a l’ús i el gaudi personal, i no es podrà cedir, sota cap circumstància a terceres persones.
En cas de caravanes, autocaravanes o van, és obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil obligatòria a tercers (igualment pels cotxes).
Es considera unitat familiar aquelles persones inscrites al contracte, al moment de la seva formalització. Ocupació màxima és
de 6 persones per parcel·la. La tarifa inclou (pares i ﬁlls, parcel·la, cotxe+tenda o cotxe+caravana o autocaravana o van - furgoneta, aigua a la parcel·la). No es permetran subs tucions de les persones inscrites, un cop començat el període contractat.
Inclou l’electricitat segons: Juny: caps de setmana + del 22/06-30/06). Juliol: 01/07-31/07. Agost: 01/08-31/08. Setembre:
01/09-11/09 i caps de setmana. Octubre: Caps de setmana i Pont del Pilar. Novembre: de l’1 al 4/11 i caps de setmana. Desembre: Caps de setmana, Pont de laPuríssima, vacances de Nadal.
Si es vol deixar connectada l’electricitat durant tot el període contractat, o fer-ne ús durant tot el període, s’ha d’afegir el preu
extra que correspongui segons període. En cas contrari, el càmping s’assegurarà de desconnectar l’electricitat de la parcel·la,
el diumenge al vespre (en el cas dels caps de setmana) o ﬁnalització de ponts i vacances escolars.
Les parcel·les per fer modalitat de temporada les estableix el càmping, així com l’assignació de la mateixa.
El client serà responsable de mantenir neta la seva parcel·la durant tota la seva estada, i al ﬁnalitzar l mateixa. No és permesa
la col·locació de cordes als arbres.
Les caravanes, avancés, cuines, paravents, etc, es muntaran sempre dins dels límits de la pròpia parcel·la. No es pot envaÏr les
parcel·les veïnes o el camí. No u litzar el sota de la caravana com a dipòsit d’objectes vells, que deteriorin la higiène i estè ca
de la parcel·la.
Bombones de gas de màxim 6 kg.
Per mo us de seguretat, les cuines han d’estar col·locades a 1 metre del carrer.
Queda prohibida la manipulació directa del punt de presa d’electricitat i de les connexions d’aigua o aixetes de la parcel·la. Cal
protegir el cablejat elèctric entre la caravana, etc. , i la presa de corrent. S’ha de disposar obligatòriament d’un cable amb
mànega an humitat (1000V).
No es permet la col·locació de grava, fustes, plàs cs, o qualsevol altre material que no sigui transpirable i especial per a terres
de càmping, als terres de la parcel·la. Així mateix, tampoc es permet la col·locació de tanques de cap pus per delimitar la
parcel·la.
L’accés al Càmping Rural Montori i la u lització dels seus serveis està reservat als que hagin contractat la seva estada al
mateix. No es permet l'entrada a persones no allotjades al càmping, per tant, no es permeten les visites. Les instal·lacions del
Càmping Rural Montori són reduïdes, i són per a l’ús exclusiu dels clients allotjats.
El client haurà d'acreditar tant la seva iden tat com la dels seus acompanyants, amb DNI, Passaport o documentació
equivalent, i signarà els documents necessaris per al seu registre.
Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats d’un responsable a totes les instal·lacions del càmping, especialment sanitaris,
piscines, i parc infan l. Els adults tutors dels menors seran els responsables ﬁnals dels mateixos menors, així com dels danys
que puguin causar a les instal·lacions. La pernoctació de menors d’edat sense la presència d’un adult està totalment
prohibida.
Els animals domès cs han de ser acceptats prèviament. I segons les condicions :
I. Només s’admeten mascotes en algunes parcel·les, i màxim un per parcel·la.
II. No admetem gossos considerats PP (potencialment perillosos) segons la legislació vigent.

III. El client que vingui amb un gos o mascota es compromet a:
a) Portar-lo sempre lligat en tot el recinte del càmping. Cal tenir en compte, que les parcel·les no estan tancades, i per
tant, la mascota haurà d’anar sempre lligada quan sigui a l’exterior de l’allotjament.
b) Tenir carnet sanitari actualitzat, així com tenir assegurança que cobreixi indemnitzacions de danys a tercers (ja siguin
persones, altres animals o elements materials).
c) No deixar mai el gos/gat sol, a la parcela, caravana o tenda.
d) A no molestar als altres clients allotjats, ni amb lladrucs o altres accions.
e) En cas que el gos/gat faci les necessitats dins del recinte del càmping, el responsable del gos es compromet a recollirho i deixar-ho net.
f) En cas de no complir amb qualsevol dels punts anteriors, el client es compromet a abandonar immediatament les
instal·lacions del càmping amb el seu gos, sense reclamar cap indemnització ni import de l’estada no acabada.
IV. Cal haver informat que la seva mascota l’acompanya, encara que sigui en allotjaments o parcel·les on són admesos.
18. Les hores de silenci són de 23:00 – 07:30h. Prohibida la circulació de vehicles dins del Càmping en aquest horari (permès
només ﬁns a l’aparcament al costat de recepció), a excepció de vehicles d’emergències. Es respectarà en tot moment el
descans dels altres clients, i especialment a les nits.
19. La velocitat màxima permesa dins el càmping és de 10Km/h. El vehicle s’aparcarà al lloc indicat per a cada

allotjament/parcel·la, no podent ocupar altres places, encara que es guin buides, sense el permís de recepció.
20. Està prohibit fer foc, les barbacoes de carbó, etc. Fer foc és mo u de denúncia a les autoritats competents i l’expulsió del
Càmping. En cas de fer-ne i causar danys materials i/o humans, el client responsable del foc, n’assumirà les
responsabilitats derivades.
21. Les escombraries s'hauran de posar en bosses i portar-les als contenidors d’escombraries corresponents. No es permet
deixar les bosses al terra. Demanem la col·laboració dels nostres clients en la recollida selec va dels residus. (paper i
cartró/ vidre/ envasos de plàs c i llaunes/ matèria orgànica). Si tenen algun residu especial (piles, bombetes, etc.)
comuniqui-ho a recepció.
22. Es recomana no deixar objectes de valor o grans quan tats de diners als allotjaments, caravanes, tendes, etc. El Càmping
no es fa responsable dels robatoris, sostraccions o danys derivats que puguin pa r els campistes.
23. Les barbacoes, d’ús comunitari, s’han de deixar netes un cop u litzades, per tal que les puguin u litzar altres clients, així
com deixar ordenada la zona de jocs.
24. Agrairem que els úl ms a fer ús del porxo comunitari, n’apaguin els llums, la TV, i els calefactors, si procedeix.
25. Si es fa ús de la nevera i congelador d’ús comunitari del porxo, cal deixar-lo amb les mateixes condicions de neteja i ordre
amb que s’ha trobat. El que hi ha dins la nevera i congelador té propietari, pel que es demana de respectar-ho, i
s'aconsella posar-hi el nom. No deixar productes, sobretot començats, un cop ﬁnalitzada l’estada.
26. Els clients faran un ús racional i responsable de l’aigua, i de l’energia, així com de les instal·lacions del Càmping i dels
allotjaments. Respectar les plantes, ﬂors, arbres i arbustos, evitant accions que les malme n.
27. Els insectes i altres pe tes bes oles, ocells, fulles, etc., formen part d’aquest pus de vacances. La Direcció no es fa
responsable de les molès es que puguin ocasionar.
28. No està permès fumar a la zona infan l, ni a la piscina. Agraïrem no llenceu cigarretes ni burilles de cigarreta al terra.
29. No s’acceptarà el tracte incorrecte a cap empleat del càmping.
30. El càmping no es fa responsable en cas de:
a) robatori, accident o danys a coses o persones.
b) Aliments amb caducitat dispositats a la nevera o congelador.
c) els danys ocasionats per força major, com la climatologia (tempestes, pedregada, vent, etc.) o incendis.
31. MATERIAL ABANDONAT. Tot equip que quedi instal·lat i desocupat en una parcel·la, després de l’hora de sor da o
ﬁnalitzat el període contractat, sense permís de la Recepció / Direcció, serà considerat abandonat. El personal del càmping
el re rarà i en disposarà lliurement, sense cap responsabilitat en cas de pèrdua o deteriorament.
32. El càmping disposa d’abocadors especials pels lavabos químics. Queda terminantment prohibit el seu abocament en
qualsevol altre lloc. La roba i la vaixella s’hauran de rentar en el lloc que els correspon i no en les fonts d’aigua potable.
33. Qualsevol irregularitat en el funcionament del Càmping, demanem que es posi en coneixement de la recepció per tal de
poder-ho resoldre el més aviat possible.
34. Qualsevol servei prestat pel Càmping, sense que ho exigeixi la norma va turís ca vigent té caràcter d'absoluta
voluntarietat, de manera que es podrà suspendre la seva prestació total o parcialment, en qualsevol moment.
35. Horaris:- Piscina: 9:00 – 23:00
36. NORMES ESTRICTES, que en cas de no complir, es convidarà al client a abandonar el càmping o, en cas de no fer-ho, serà
expulsat. No es permet:
• fer foc o barbacoes no autoritzades
• fer soroll reiteradament (TV, Música, crits o converses molt altes
• introduir persones no autoritzades al càmping
• no complir reiteradament la norma va dels animals domès cs
37. Pagaments, depenent de la temporada, però en principi:
• 50% al contractar,
• 50% a l’arribada (+ taxa turís ca).
38. El primer pagament porta implícit l’acceptació de la norma va del càmping i de llargues estades.
39. Polí ca de protecció de dades. En compliment amb el disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), us informem que les dades personals i informació que incorporeu al
formulari electrònic habilitat a l'efecte i tota la documentació que ens envieu en format electrònic o en paper (“Dades”),
seran incorporades en un ﬁtxer de dades de caràcter personal tularitat de Ultpoma, S.L. i Can Pericot, S.L. La ﬁnalitat del
tractament de les vostres Dades és cursar la vostra sol·licitud de contacte, pe ció d'informació o reserva, així com
l'enviament puntual d'ofertes o informació que creiem que pugui ser del seu interès, el que implica el vostre
consen ment exprés per a rebre comunicacions, via correu electrònic, sms o whatsapp amb les ﬁnalitats abans descrites.
Podreu exercir els vostres drets d'accés, rec ﬁcació, oposició i cancel·lació a ULTPOMA, S.L., C/ Camí Vell de Rupià, S/N,
17133 Ultramort, o a través de l'adreça electrònica: info@campingruralmontori.com.
40. La Direcció del Càmping Rural Montori es reserva el dret de modiﬁcar qualsevol punt de la norma va aplicable, per raons
de força major i/o funcionament intern.

