FORMULARZ REZERWACYJNY
Hotel Booking Form
W celu dokonania rezerwacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do hotelu
na nr fax.: 061 654 31 95 lub adres e-mail: H0525-RE@accor.com
To make a reservation please fill out the form below and send it to the hotel to fax numer: +48 61 6543195 or
e-mail: H0525-RE@accor.com

COMPUTER METHODS IN MECHANICS
Poznań 27-31.08.2013
Pokój jednoosobowy (single room)
– 179 PLN/doba (night)
Pokój dwuoosobowy (double room)
– 179 PLN/doba (night)
Pokój jednoosobowy ze śniadaniem (single room B&B) – 209 PLN/doba (night)
Pokój dwuosobowy ze śniadaniami (double room B&B) – 239 PLN/doba (night)
Transfer z hotelu do miejsca konferencji wliczony w cenę w pokoju (transfer w jedną stronę).
Transfer from the hotel to conference venue included in the room rate (one way only).
Rezerwacji należy dokonać najpóźniej do dnia 4.08.2013. Po tym terminie przyjęcie rezerwacji i stawka uzależniona będzie
od dostępności.
Reservations must be made no later than 4.08.2013. After this date, reservations will be confirmed on request base on
availability.

Nazwisko/Imię (Surname/First name): .................................………......………….…...…….............................................................................................
Adres (Address): .....………............………….……...................….…….…….…................................................................................................................
TEL: ......................................………….................. FAX:……………..……..........................................................................................................................
E-mail: ...................................................................................……….…...……......................................................................................................................
Data przyjazdu(Arrival date): ..............................…….......

Data wyjazdu (Departure date): ……………………………………..............................

Typ pokoju:
Type of room:
jednoosobowy
single

dwuosobowy
double

jednoosobowy
ze śniadaniem
single B&B

dwuosobowy
ze śniadaniami
double B&B

Powyższa rezerwacja jest rezerwacją niegwarantowaną. W celu dokonania rezerwacji gwarantowanej, prosimy o wypełnienie poniższego
formularza. Istnieje możliwość anulacji bezkosztowej do 3 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku późniejszej anulacji lub
niedojazdu zamawiający zostanie obciążony kosztami za 1-szą niewykorzystaną dobę, a rezerwacja zostanie anulowana. Bardzo
prosimy o zagwarantowanie rezerwacji przesyłając dane karty kredytowej.
This reservation is non-guaranteed reservation. In order to make guaranteed reservation, please fill in the form below. You can cancel
without any cost up to 3 days before arrival. In case of late cancellation or no-show we will charge you with the cost of the first unused
night and reservation will be cancelled. Please guarantee your reservation by sending your credit card information.
Typ karty (type of card): ................................................. Data ważności karty (expire date) :....……….……...................….…............
Numer karty kredytowej (credit card no): .............………............………….……...................….…….…….…...........................................
Nazwisko i imię z karty (name on card): ......................................................................................................................................................
Proszę o zagwarantowanie rezerwacji powyższą kartą kredytową. Potwierdzam, iż jestem poinformowana/y o warunkach rezerwacji.
Please guarantee reservation with above Credit Card. I confirm that I am informed about booking conditions.
..........................
(podpis posiadacza karty)
(signature of credit card holder)

Data/Date:……………………….

Adres hotelu:
Novotel Poznań Malta
61-028 Poznań, ul. Termalna 5
tel.: +48 61 654 31 14, fax: +48 61 654 31 95,
.e-mail: H0525-RE@accor.com

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

