Raó social: ARIJAN COLERA, S.L.
NIF: B55180517
Domicili social: Urbanització Camping Sant Miquel,1 – 17496 Colera (Girona)

CONDICIONS DE RESERVA PER A BUNGALOWS I MOBILHOMES.
1. En el moment d' efectuar la reservat se li carregarà automàticament un 25% del total de l'estada a la targeta que ens faciliti en concepte de paga i
senyal.
2. La paga i senyal és personal i intransferible. Un cop rebuda la paga i senyal, se'ls hi confirmarà la reserva per escrit.
3. L'import restant s'haurà de liquidar al arribar al càmping. S'accepten pagaments amb targeta de crèdit i en efectiu.
4. L'allotjament reservat està a disposició del client a partir de les 16.00 hores del dia d'arribada i fins a les 11.00 hores del dia de sortida. Possibilitat
d'arribar abans i sortir més tard segons disponibilitat i prèvia consulta.
5. No es reserva un número d'allotjament determinat; en arribar se li indicarà la seva ubicació.
6. L'ocupació màxima per allotjament és de 2 persones en el cas dels bungalows Llevant, de 5 persones en el cas dels bungalows Mistral i 6 persones
en el cas dels mobilhomes O’hara.
7. El preu del bungalow inclou 1 vehicles En cas de venir amb més vehicles, s'haurà d’aparcar a l’exterior del càmping.
8. No es proporcionen llençols, tovalloles ni draps de cuina. El càmping disposa d'un servei de lloguer prèvia reserva.
9. S'admet un màxim d’un animals domèstics en els allotjaments de lloguer del càmping.
10. L'estada mínima durant les diferents temporades serà la que es descrigui a les corresponents tarifes.
11. En arribar s'haurà de deixar un dipòsit de 160€ en concepte de possibles danys, que li seran retornats el dia de la seva sortida, després d'haver
efectuat una revisio de l'allotjament.
12. El dia de sortida s'ha de deixar l'allotjament en el mateix estat en què es va trobar el dia de la seva arribada.
13. En cas de desperfectes, pèrdua de la clau o manca de neteja, se li facturarà el que correspongui.
14. Si l'allotjament no s'ocupa entre el dia previst i les 11.00 hores del dia següent, la reserva quedarà automàticament cancel.lada i el Càmping Sant
Miquel es reserva el dret de tornar-lo a llogar. Si es vol mantenir la reserva, caldrà comunicar-ho per escrit. Els dies en què es mantingui l'allotjament
reservat abans de la seva ocupació també s'hauran de pagar.
15. En cas de sortida anticipada no hi haurà devolució.
16. En cas d'anul·lació, si aquesta s'efectua en un període no inferior a dues setmanes abans de la data d'arribada, es retornarà el 50% del dipòsit de
paga i senyal. Si és inferior a dues setmanes, serà retinguda la totalitat de la paga i senyal.
CONDICIONS DE RESERVA PER A PARCEL·LES BASIC I PER A PARCEL·LES PLUS
1. En el moment d' efectuar la reserva se li carregarà automàticament un 25% del total de l'estada a la targeta que ens faciliti, en concepte de paga i
senyal.
2. La paga i senyal és personal i intransferible. Un cop rebuda la paga i senyal, se'ls hi confirmarà la reserva per escrit.
3. L'import restant s'haurà de liquidar al arribar al càmping. S'accepten pagaments amb targeta de crèdit i en efectiu.
4. La parcel·la reservada està a disposició del client a partir de les 13:00 hores del dia d'arribada i fins les 12:00 hores del dia de sortida. Possibilitat
d'arribar abans i sortir més tard segons disponibilitat i prèvia consulta.
5. La parcel·la s'assignarà en el moment de la seva arribada.
6. L'ocupació màxima per parcel·la és de 4 persones a les parcel.les Basic i 6 persones a les parcel.les Plus.
7. Si la parcel·la reservada no s'ocupa entre el dia previst i les 12:00 hores del dia següent, la reserva quedarà automàticament cancel·lada. Si es vol
mantenir la reserva, caldrà comunicar-ho per escrit. Els dies en què es mantingui la parcel·la reservada abans de la seva ocupació també s'hauran de
pagar.
8. Si el client abandona el càmping abans del dia de sortida previst a la reserva, haurà de pagar la totalitat de la seva estada real i el 50% dels dies
reservats que no es puguin gaudir.
9. En cas d'anul·lació d'una reserva, si aquesta s'efectua en un període no inferior a dues setmanes abans de la data d'arribada, es retornarà el 50%
del dipòsit de paga i senyal. Si és inferior a dues setmanes, serà retinguda la totalitat de la paga i senyal.
POLÍTICA DE PRIVACITAT
Mitjançant aquest avís el Càmping Sant Miquel (Arijan Colera, S.L.) informa els usuaris de la seva pàgina web www.campingsantmiquel.com de la
seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Càmping Sant Miquel les
dades personals requerides en el formulari de reserva i/o de sol.licitud d'informació. El Càmping es reserva el dret a modificar la present política de
protecció de dades per tal d'adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria.
Les Dades Personals seran tractades forma automatitzada i incorporades a fitxers dels que el Càmping serà titular i responsable. La recollida i
tractament de Dades Personals, duts a terme pel Càmping o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual
que el client tingui, en el seu cas, amb el Càmping, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis del Càmping i la seva adequació
a les preferències i gustos del clients, i l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació comercial sobre els serveis que el Càmping
ofereix actualment i en el futur.
El Càmping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Càmping o, en els seu cas, els tercers que
tractin les Dades Personals en nom del Càmping, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits. No
obstant, l'usuari ha d'ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d'accés, cancel•lació, rectificació i oposició, contactant amb el Càmping a través del correu
electrònic: info@campingsantmiquel.com

