FORMULARZ REZERWACYJNY / HOTEL RESERVATION FORM
CMM2013 – 20th International Conference on computer methods in mechanics
AUGUST 27-31.08.2013

DLA / TO:
NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
Pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań
tel.: +48 (0) 61 / 85 87 000, e-mail: H3376-re@accor.com
numer rachunku: PL Bank Handlowy w Warszawie SA 90103015080000000503391007
_______________________________________________________________________________________________

OD / FROM:
Pan/Pani
Mr./ Ms: ............………...........................................................................
Adres /Address: .......................................................................................
tel.:

........................……...................................................................

fax:

...................................................................................................

e-mail:

...................................................................................................

Zakwaterowanie (proszę wskazać) /Accommodation (please tick one):
pokój jednoosobowy – 225,72 PLN za dobę za pokój z śniadaniem
pokój dwuosobowy – 275,40 PLN za dobe za pokój z śniadaniem
Single room – 225,72 PLN per room per night incl. Breakfast
Double room – 275,40 PLN per room, per night incl. Breakfast

Pokój jednosobowy

Single room

Pokój dwuosobowy

Double room

Powyższe ceny z 8% podatku VAT. Rates include 8% VAT.

Data przyjazdu / Arrival date: …………………………………………………...........
Data wyjazdu / Departure date:

…………………………………………………...........

Forma płatności / way of payment (proszę wskazać/please tick one):
- gotówka / cash
- karta kredytowa* / credit card
* numer karty kredytowej / number of credit card...................................................................
data ważności / valid
..................................................................................

Data /date: ...................................

Podpis / Signature:...................................

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI / GENERAL RESERVATION’S CONDITIONS
REZERWACJE NIE GWARANTOWANE I GWARANTOWANE
Rezerwacja nie gwarantowana ważna jest do godziny 18.00 planowanego dnia przyjazdu gościa.
Istnieje możliwość dokonania rezerwacji gwarantowanej, która zachowuje ważność po godzinie 18.00 dnia przyjazdu
gościa . Aby zagwarantować pokój po godzinie 18.00 należy:
a) podać numer karty kredytowej, datę jej ważności oraz nazwisko okaziciela karty
lub:
b) dokonać przedpłaty w kwocie stanowiącej równowartość należności za pierwszą dobę na konto bankowe hotelu:
NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
Pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań
numer rachunku:
PL Bank Handlowy w Warszawie SA 90103015080000000503391007
ANULACJA REZERWACJI
Rezerwacje gwarantowane mogą być anulowane bezkosztowo najpóźniej do 7 dni przed planowanym przyjazdem. W
przypadku późniejszej anulacji hotel zastrzega sobie prawo obciążenia zleceniodawcy kosztami pierwszej
niewykorzystanej doby oraz anulowania dalszego ciągu rezerwacji.
FORMA PŁATNOŚCI
Płatność za zakwaterowanie oraz wszelkie dodatkowe usługi takie jak: mini bar, pralnia, połączenia telefoniczne lub
faksowe, korzystanie z usług business centre itp. powinna być uregulowana indywidualnie przez gości w kasie hotelu
przed wyjazdem gotówką lub kartą kredytową.

GWARANCJA PŁATNOŚCI
Podczas meldowania gościa, hotel pobiera zaliczkę w wysokości kwoty stanowiącej równowartość należności za
zakwaterowanie oraz depozyt w kwocie 100,00 PLN za dobę, na poczet usług dodatkowych świadczonych przez hotel.
W przypadku nie korzystania przez gościa z usług dodatkowych, podczas jego wymeldowania z hotelu nastąpi zwrot
pobranego depozytu.
________________________________________________________________________________________________

GUARANTEED AND NOT GUARANTEED RESERVATION
The reservation is valid till 6 pm on the arrival day.
There is a possibility to make a guaranteed reservation valid after 6 pm of the arrival day. To guarantee your room for
late arrival after 6 pm you required to provide us with details of your credit card (number, its expiry date and holder
name) or to make a prepayment for the amount indicated by the hotel on its bank account in:
NOVOTEL POZNAŃ CENTRUM
Pl. Wł. Andersa 1, 61-898 Poznań
numer rachunku:
PL Bank Handlowy w Warszawie SA 90103015080000000503391007
CANCELLATION
Guaranteed reservations can be canceled free of charge up to 7 days before the arrival day. In case of later
cancellation the hotel reserves the right to charge the institution account for the first night and cancel further
reservation.

WAY OF PAYMENT
Payment for accommodation and other additional services, such as mini bar, laundry, telephone, fax, business center
should be regulated individually by guests in cash or by credit card at the reception desk.

PAYMENT GUARANTEE
The deposit as a form of guarantee of payment is required upon check in time. The deposit is calculated as the
amount covering the charges for accommodation for the entire stay as well as amount of 100,00 PLN for incidental
charges (like telephone, mini-bar, restaurant).

________________________________________________________________________________

Data /date: ………………………………….

Podpis / Signature: …………………………

