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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO HOTELU

branża sokownicza dziś i jutro
22-24 maja 2019 roku, karpacz

POKÓJ 2-OS.TWIN DLA 2 OS.*:                                          1050 zł za 2 doby*          TAK                  ILE POKOI:  

Ind. opłata do pobytu dziecka 4-14 lat w pokoju TWIN (nocleg na dostawce- sofie):  282,72 zł/dziecko/2 doby

Ind. dopłata za pobyt  trzeciej osoby w pok. powyżej 14 roku życia:  424,08 zł/os./2 doby

POKÓJ 1-OS.(lub 2-os.do pojedynczego wykorzystania): 700 zł za 2 doby *               TAK                  ILE POKOI:                   

Faktura na firmę: NIP: …………………….........................................................................………………………………………………….…………………………..
Nazwa Firmy/ może być pieczęć

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................................................................

uczestnika   i adres                            

              Telefon do osoby rezerwującej                                         

Imię i nazwisko    …….............................................................................................……………………………………….…………………………..                         

            uczestnika /druga osoba w pok.                            
Podać dane każdej osoby nocującej odpowiednio do struktury rezerwowanych pokoi.

 Hotel nie przyjmie rezerwacji bez danych Gości nocujących. 
Listę Gości w przypadku większej liczby pokoi prosimy rozpisać w e-mail.

* podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek w wysokości 8% (cena zawiera koszt śniadania i obiadu, wstępu do dyskoteki w dniach 
otwarcia dyskoteki, wstęp do TROPIKANY codziennie 8.00-21.00, dostęp do internetu).  

Możliwość rezerwacji na 1 dobę w cenie połowy ceny pobytu powyżej – zaznaczyć w mailu lub na formularzu.
 Podane ceny zawierają już rabat.

HOTEL NIE REZERWUJE /sprzedaje połowy pokoju dwuosobowego.

Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania osobom nie zarejestrowanych na Sympozjum KUPS.
Rezerwacje będą przyjmowane na podstawie formularza zgłoszeniowego z uwzględnieniem rabatu do czasu rozpoczęcia Sympozjum lub 
wyczerpania miejsc dla uczestników zgłoszonych na Sympozjum KUPS (Organizatorem jest Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów 
Soków, ul. Rakowiecka 36 lok.340, 02-532 Warszawa, tel.: 22-606-38-63, biuro@kups.org.pl )
•	 Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wpłata 100% szacownych kosztów do 14 dni od potwierdzenia rezerwacji na rachunek bankowy, 

który zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem rezerwacji.
•	 W  przypadku anulowania opłaconej rezerwacji Hotel Gołębiewski w  Karpaczu dokonuje zwrotu środków jeśli rezygnacja wpłynęła 

w formie mailowej do 5 kwietnia 2019 r. Od 6 kwietnia 2019 roku wpłacone środki potraktowane zostaną jako zadatek i nie będą 
podlegać zwrotowi.
Formularz odesłać na: karpacz@golebiewski.pl

Potwierdzenie rezerwacji wraz ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi płatności zostanie odesłane na adres mailowy osoby dokonującej 
rezerwacji w przeciągu 5 dni od momentu przesłania formularza. 
Brak opłaty po upływie 14 dni od potwierdzenia rezerwacji zostanie potraktowany jako rezygnacja z rezerwacji i hotel zastrzega prawo 
do jej anulowania.

  W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy o zapoznanie się z obowiązującą w Hotelu 
Gołębiewski Polityką Prywatności 

  http://www.golebiewski.pl/uploads/Karpacz/Polityka_prywatnoci_2018.pdf oraz 
 http://www.golebiewski.pl/karpacz/hotel/informacje-prawne#regulaminy

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystania przez Hotel Gołębiewski w Karpaczu podanych danych osobowych na potrzeby  
organizacji Sympozjum KUPS zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

………………………………………………………………………………………….

podpis


