GEMO Sp.z o.o.
ul. Wielopole 4
31-072 Kraków
Poland
Tel: +48 (0)12 619 0356
http://www.hik.krakow.pl
Proszę wypełnić ten formularz i odesłać w ciągu 24 godzin faxem : +48 12 619 01 53 lub na adres email:
reservation@hik.krakow.pl
Please complete this form and return it in 24 hour by fax : +48 12 619 01 53 or email:
reservation@hik.krakow.pl)

DANE OSOBOWE / (PERSONAL INFORMATION)
Nazwa spotkania / (Name of meeting)

BAHLSEN

Nazwisko gościa / (Guest Name)
E-Mail:
Numer telefonu / (Phone number)
Osoba towarzysząca / (Accompanying Person) * jeśli dotyczy/ if applicable

ZAKWATEROWANIE / (ACCOMMODATION)
Typ pokoju / (Room Type)

Zaznacz znakiem X / (Select - mark with X)

Jednoosobowy (Single)

500 PLN

Dwuosobowy (Double)

570 PLN

DOUBLE

TWIN

Data przyjazdu / (Arrival Date)
Data wyjazdu / ( Departure Date)

Proszę wybrać metodę płatności / ( Please choose the preferred type of payment):
KARTA KREDYTOWA na podstawie formularza autoryzacji
(CREDIT CARD based on authorisation form)
Właściciel karty / (Card holder)
Numer karty i data ważności / (Card
number and expiry date)
Podpis właściciela karty / (Card Holder
Signature)

PRZEDPŁATA na podstawie faktury pro-forma
(PRE – PAYMENT based on pro-forma invoice)
Adres płatnika / (Payee Address):

Adres do korespondencji / ( Correspondence Address):
* Aby zagwarantować rezerwację konieczne jest uzupełnienie szczegółów dotyczących karty kredytowej wraz z datą jej
ważności./(To guarantee the reservation please supply credit card details and its expiry date.)
WARUNKI ANULACJI / CANCELATION POLICY:
W terminie do 18-08-2017 (30 dni przed przyjazdem) Gość ma prawo zmniejszyć zakres zamówionych usług lub anulować
zamówienie w całości bez konsekwencji finansowych (bezkosztowa anulacja).
Po terminie 18-08-2017 Gość nie ma możliwości bezkosztowej anulacji żadnych z pozostałych noclegów oraz
zamówionych usług. Każdy dodatkowo anulowany nocleg czy też każda dodatkowo anulowana inna usługa wiąże się
z naliczeniem przez Hotel opłaty anulacyjnej w wysokości 100% uzgodnionej ceny.
Cancellation of the reservation without any financial penalty is possible until 18-08-2017 (30 days before arrival).
If guest cancel the reservation after 18-08-2017, the hotel will apply the cancellation fee in the amount of 100% of the
value of all booked nights.

