
Witamy w OW Plaża Klub 
 
Dziękujemy, że właśnie z nami postanowili Państwo spędzić swój urlop. 
Życzymy udanych wakacji. 
 
Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji O OW Plaża Klub w 
naszych  mediach społecznościowych: 
 
facebook  
https://www.facebook.com/Pla%C5%BCa-Klub-Dziwn%C3%B3w-
141114442607603 
 
instagram 
https://www.instagram.com/plaza_klub_dziwnow/ 
 
youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCUzuH7eV1cWbKFuFicP_oOw 
 
nasza strona  
www.plazaklub.pl 
zawiera kompleksowe aktualne informacje odnośnie oferty i cen  
 
Ale skoro właśnie odczytują Państwo informacje z zapisanego 
kodu QR oznacza, że jesteście w tym momencie już naszymi 
gośćmi:) Wystarczy zatem zająć wygodne miejsce na tarasie, zrobić 
głęboki wdech i poddać się relaksacji.   
 
#bardzolubimytubyć a zwłaszcza morze #tużzanasząfurtką  
 
Ośrodek Wypoczynkowy Plaża Klub zbudowaliśmy głównie z myślą o 
rodzinach z dziećmi. Bliskość plaży i Bałtyku na wyciągnięcie ręki, bo tuż 
za naszą furtką, jest ogromnym atutem, ale nie jedynym. Plaża Klub to 
głównie komfortowe domy letniskowe do wynajęcia na wyłączność, 
każdy dla jednej rodziny. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
dysponujemy także kilkoma apartamentami i pokojami dla par. Plaża 
Klub to obszar ponad jednego hektara zaaranżowany piękną 
roślinnością parkową, umożliwiającą kameralny wypoczynek. Plaża Klub 
to również części wspólne, będące w dzisiejszych realiach już 
rzadkością, a u nas ciągle ulepszaną i topową infrastrukturą do 
spokojnego relaksu i dobrej zabawy dla dorosłych i dzieci.  
 
 
 



 
Oddajemy do Państwa  dyspozycji: 
- duży plac zabaw 
- bawialnię dla dzieci 
- salę rekreacyjną ze strefą darmowego hot-spota, wyposażoną w TV, 
stół do ping-ponga, stół bilardowy, biblioteczkę 
- siłownię zewnętrzną 
- kawiarnię ze strefą darmowego hot-spota  
- lodziarnię dobre lody 
- wypożyczalnię rowerów 
- wypożyczalnię kajaków 
 
 
 
Godziny otwarcia: 
 
Bawialnia dla dzieci  
codziennie do godz. 20.00 
 
Świetlica 
codziennie do godz. 22.00 
 
Kawiarnia 
lipiec, sierpień - codziennie 
od 10.00 do 22.00  
 
Lodziarnia "dobre lody" 
lipiec, sierpień - codziennie 
od 11.00 do 22.00 
 
 
REGULAMIN OŚRODKA PLAŻA KLUB 
Poniższy regulamin służyć ma udanym wakacjom Naszych Gości oraz 
sprawnemu funkcjonowaniu zaplecza ośrodka dlatego nasi klienci 
podpisując umowę rezerwacyjną zobowiązują się do zapoznania się z 
jego treścią, a podczas pobytu do respektowania jego założeń.  

1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 17.00, kończymy o godz. 10.00 
2. Dokumentem upoważniającym do korzystania ze świadczeń w 
naszym ośrodku jest potwierdzenie rezerwacji wraz z dowodem wpłat 
kosztów pobytu. 
3. Całkowity koszt pobytu należy uregulować gotówką lub kartą w dniu 
przyjazdu. 
4. Wynajęcie i zdanie domku/ pokoju/apartamentu następuje w 



obecności personelu ośrodka. 
5. Zmotoryzowanym gościom w dniu przyjazdu przydziela się stałe, na 
czas pobytu, miejsce parkingowe. Na ośrodkowym parkingu nie wolno 
myć samochodów. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone na parkingu. 
6. Korzystanie z oferty usług ośrodka reguluje Cennik Plaża Klub. 
7. Goście Plaża Klub odpowiadają za szkody powstałe z ich winy. 
Powstałe straty z tego tytułu pokrywają na miejscu. 
8. Wszelkie usterki w domku/pokoju/apartamentu należy na bieżąco 
zgłaszać w recepcji. 
9. Należy dokładnie zamykać okna i drzwi w momencie opuszczania 
domku. Plaża Klub nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub 
zagubione przedmioty wartościowe i pieniądze. 

10. Podczas pobytu 1 x w tygodniu zapewniamy zainteresowanym 
gościom, usługę sprzątania (w cenie pobytu) zgodnie z harmonogramem 
prac personelu sprzątającego. Informacji na temat terminu wykonania 
usługi sprzątania w wynajmowanym przez Państwa obiekcie udziela 
recepcja. Personel sprzątający dysponuje kluczami serwisowymi co 
pozwala wykonać usługę podczas nieobecności gości. Usługa dotyczy 
najwyższego sezonu, czyli miesiąca lipca i sierpnia.  

11. Zwierzęta domowe akceptujemy tylko w wyznaczonych standardach 
domów, za dodatkową opłatą. Właściciele psów zobowiązani są do 
posiadania aktualnych książeczek szczepień zwierząt. W trosce o 
otoczenie i dobre samopoczucie pozostałych gości, a zwłaszcza dzieci, 
stanowczo zakazujemy wyprowadzania psów na terenie ośrodka. 
Spacerowanie po terenie Ośrodka możliwe jest wyłącznie ze 
zwierzęciem na smyczy. Pozostawianie zwierząt w domku podczas 
nieobecności właściciela jest możliwe jedynie gdy są Państwo pewni, że 
zwierzę nie dokona zniszczeń oraz nie będzie przeszkadzał sąsiadom 
głośnym szczekaniem. 

12. Po godz. 23.00 prosimy o ściszenie muzyki oraz zachowanie nie 
przeszkadzające śpiącym sąsiadom. 

13. Na ośrodku obowiązuje segregacja odpadów wg podziału na śmieci 
mieszane\ plastik, metal\ szkło\ papier 
14. Bezwzględnie zakazuje się gotowania w domkach i pokojach bez 
aneksów kuchennych. 

15. Bezwzględnie zakazuje się palenia papierosów tytoniowych i 
elektronicznych we wszystkich standardach domów, pokoi i 
apartamentów. Zakaz dotyczy również części wspólnych czyli tarasów 
przy pokojach i apartamentach oraz wewnątrz i na tarasie przy budynku 
recepcja/świetlica.  



16. Prosimy o wywieszanie mokrej bielizny na specjalnych suszarkach. 
Nie wolno do tych celów rozwieszać sznurków między drzewami. 
17. Zabrania się wystawiania mebli z domku/pokoju/apartamentu na 
zewnątrz. Prosimy o korzystanie wyłącznie z mebli tarasowych. 
18. Ze względu na bezpieczeństwo, w momencie wychodzenia, należy 
sprawdzić czy kuchenka elektryczna została prawidłowo wyłączona. 
19. W dniu wyjazdu, w celu usprawnienia pracy personelu 
sprzątającego, w miarę możliwości prosimy o: wyrzucenie śmieci, 
zdjęcie pościeli, opróżnienie lodówki oraz jej wyłączenie. Bardzo 
dziękujemy za pomoc. 
20. Personel Plaża Klub jest do Państwa dyspozycji. 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanych wakacji. 

 

 

Regulamin bawialni 
 
Rodzicu przeczytaj poniższy regulamin wspólnie ze swoją 
pociechą! 
Bawialnia została stworzona z myślą o naszych najmłodszych 
milusińskich. 
Dla jej prawidłowego funkcjonowania i ze względów 
bezpieczeństwa 
został stworzony poniższy regulamin. 
 
1. Sala zabaw dla dzieci jest miejscem służącym zabawie i 
wypoczynkowi. 
2. W bawialni dzieci powinny przebywać wyłącznie pod opieką 
dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. 
3. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
4. Sala przeznaczona jest głównie dla dzieci do 7lat. 
5. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być 
dostosowane do rozwoju psychofizycznego dziecka. Oceny winien 
dokonać rodzic/opiekun dziecka. 
6. Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną za 
ewentualne szkody 
wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. 
7. W bawialni obowiązuje zmienne obuwie. 
8. W sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania jedzenia 
oraz napojów. 
9. Prosimy nie wynosić z sali zabawek na zewnątrz. Ośrodek Plaża Klub 
nie odpowiada za przyniesione przez dzieci własne zabawki. 



10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń zabawowych i zabawek prosimy 
zgłaszać personelowi recepcji ośrodka. 
11. Po zabawie wszystkie zabawki, chodziki, samochody prosimy 
poukładać i odłożyć na miejsce. 
 

Dobrej zabawy! 

 

Na terenie kompleksu znajduje się: 

- lodziarnia DOBRE LODY z lodami rzemieślniczymi naszej produkcji  i 
goframi oczywiście też, tymi z bitą śmietaną, owocami i polewą też:) 

 
- kawiarnia z dobrą kawą, z ciastami wypiekanymi z miłością na miejscu, 
lodami rzemieślniczymi naszej produkcji, dobrymi winami, drinkami na 
bazie Prossecco, naturalnymi herbatami, lemoniadami, smoothies 
....taka nasza wisienka na torcie z myślą o Państwa wypoczynku i 
relaksie. 

Kawiarnia 
lipiec, sierpień - codziennie 
od 10.00 do 22.00  
 
Lodziarnia "dobre lody" 
lipiec, sierpień - codziennie 
od 11.00 do 22.00 
 

CENNIK USŁUG I WYPOŻYCZALNI DLA GOŚCI OW PLAŻA KLUB 
 
- cafe & lodziarnia - ceny podane w menu 
- plac zabaw - bezpłatny 
- pokój zabaw dla dzieci - bezpłatny 
- sala rekreacyjna 
- rakietki i piłeczka do ping-ponga - 2 zł 
- stół bilardowy - 2 zł / 1gra 
- biblioteczka - 1 zł / 1 książka 
- siłownia zewnętrzna - bezpłatna 
 
HOT SPOT przy recepcji - bezpłatnie (hasło 12062003) 
Plaza_club_hotspot 
 
wypożyczenie dziecięcego łóżeczka 50 zł/pobyt 
wypożyczenie krzesełka do karmienia dzieci 30zł/pobyt 



wypożyczenie ręcznika 5 zł/doba; 10 zł/ pobyt 
zmiana pościeli 15 zł/ 1 kpl. 
wypożyczenie grilla 5 zł/dzień 
zgubienie kluczy, breloczka 30zł 

 
wypożyczalnia rowerów 5 zł/h (cena min. 5 zł); 30 zł cały dzień 
krzesełko dziecięce na rower 2 zł/h; 10 zł/cały dzień 
 

 

 

Ścieżki rowerowe przebiegające przez Dziwnów w kierunku 
Międzywodzia, Pobierowa i Kamienia Pomorskiego dają możliwość 
bezpiecznych wycieczek rowerowych całymi rodzinami. Posiadamy do 
wypożyczenia rowery miejskie oraz krzesełka dla dzieci. Przez teren 
gminy Dziwnów przebiega ścieżka rowerowo-piesza, której znaczna 
część wiedzie po istniejącym czerwonym szlaku turystycznym E-9. Jest 
to trasa wzdłuż wybrzeża morskiego, główne poprzez tereny zalesione. 
Długość ścieżki wynosi 27,5 km. 

 

WYPOŻYCZALNIA KAJAKÓW 
Wypoczynek nad morzem to nie tylko plażowanie. Proponujemy i 
namawiamy do wypożyczania morskich kajaków typu sit on top, 
idealnych do zabawy na fali. 

KOMPAK 
Jednoosobowy kajak typu sit on top francuskiej firmy DAG. Znakomicie 
spisuje się na krótkich wycieczkach oraz na plaży. Konstrukcja jego 
zbliżona jest to deski surfingowej, co pozwala bezpiecznie pokonywać 
nawet spore fale, czerpiąc z tego dużą frajdę. Doskonale sprawdzi się na 
morskich wodach przybrzeżnych. Tego typu kajaki są bardzo popularne 
na morskich plażach całego świata. 

DLA KOGO? 
Będzie odpowiedni dla kogoś, kto szuka kajaka przede wszystkim na 
krótkie wycieczki  w strefie przybrzeżnej morza podczas ciepłej, 
słonecznej pogody. Jest bezpieczny nawet dla najmłodszych i osób, 
które nie czują się dobrze w okalającym je kokpicie klasycznego kajaka. 

TRIBAL 
Dwu lub trzy osobowy sit on top, który da całej trójce dużo radości i 
zapewni fajną zabawę. Bezpieczny, bardzo stabilny kajak dla każdego. 
Świetnie nadaje do turystyki wodnej w słoneczne dni. W nadmorskich 



miejscowościach całego świata kajaki tego typu opanowały 
wypożyczalnie sprzętu wodnego na morskich plażach. 

Kajaki wypożyczamy wraz z kamizelkami asekuracyjnymi. 

 
Kajaki morskie dla każdego: 
komfortowe, bezpieczne, bardzo stabilne 
- do wyczynowego pływanie po morzu 
- do zabawy wśród morskich fal 
- na rodzinne wyprawy 
(specjalne siedziska i kamizelki ratunkowe dla dzieci) 
 
CENNIK 
Cena wypożyczenia kajaka wraz z całym osprzętem 
dla 1 osoby: 
Min. czas wypożyczenia 2h - 14 zł, każda kolejna godzina - 7 zł 
Cały dzień - 40 zł 
 
dla 2 osób + dziecko 
Min. czas wypożyczenia 2h - 20 zł, każda kolejna godzina - 10 zł 
Cały dzień - 50 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Plan ośrodka: 
 

 

 

 


