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HOTELOWY FORMULARZ REZERWACYJNY 

KOMISJA PROMOCJI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ IGKM 
 

W celu dokonania rezerwacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go do hotelu  
na adres e-mail: recepcja@petropolplock.pl  

 
     Pokój 1-osobowy za dobę – 179,00 PLN brutto 

Pokój 2-osobowy za dobę oddzielne łóżka  –239,00 PLN brutto 
Pokój dwuosobowy „ King” łóżko małżeńskie- 239,00 PLN brutto 

 
 

Powyższa cena obowiązuje w przy zgłoszeniu rezerwacji    
do 15/08/2021 r.  

 
Cena zawiera śniadanie w formie bufetu, Wi-Fi. 

Po tym terminie hotel  uzależnia potwierdzenie ceny w zależności od obłożenia i zastrzega sobie 
prawo do zmiany cen i gwarancji pokoi. 

 

Dane personalne 

Imię: ________________________________ Dane do Faktury: 

Nazwisko: ___________________________ ___________________________  

Adres:  ____________________________ 

Miasto:  ________________________: ___________________________ ______________________________________ 

Tel. komórkowy:  _______________________ ______________________________  

Pobyt 

Przyjazd w dniu:__________________________________________________________________  

Wyjazd w dniu: ___________________________________________________________________  

Gwarancja finansowa 

 

  Przelew  

Rodzaj pokoju 

  1-osobowy   2-osobowy              2-osobowy King 

Dodatkowe wymagania/ potrzeby 

 

            

  

 
 
 
………………………………..…                            ………….……………………………………… 
            miejscowość, data         Podpis osoby upoważnionej  
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Warunki szczegółowe: 
zamawiania, anulowania oraz wnoszenia opłaty za pokoje hotelowe: 

 
A. Sposób rezerwacji pokoi hotelowych. 

 
1. Rezerwacje pokoi będą dokonane na podstawie indywidualnych zgłoszeń Gości na 
załączonym formularzu bezpośrednio do hotelu 
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 
12:00 w dniu wyjazdu. 
 
B. Sposób wnoszenia opłat za pobyt w hotelu. 
 
1. Rezerwacja pokoi hotelowych jest skuteczna po spełnieniu poniższego warunku: 
 
Wraz ze złożeniem pisemnej rezerwacji,  należy dokonać na konto hotelu przedpłaty za 
całość pobytu (należna kwota winna znaleźć się na rachunku bankowym hotelu w ciągu 7 
dni od daty dokonania rezerwacji,  jednak nie później niż do dnia 15.08.2021. 
 
2. W przypadku braku spełnienia jednego z warunków zawartych  w pkt. 1, hotel anuluje 
wcześniej złożoną, pisemną rezerwację. 
 
3. Za usługi dodatkowe (dodatkowe noclegi, dodatkowe usługi hotelu tj, płatna telewizja, 
mini bar, telefon, parking, gastronomia) należność zostanie uregulowana przez Gości 
hotelowych indywidualnie na miejscu w hotelu. 
 
C. Warunki anulacji zarezerwowanych pokoi hotelowych. 
 
1. Goście mogą dokonywać anulowania zarezerwowanych pokoi, przy czym: 
 a.  W przypadku indywidualnej (złożonej pisemnie) anulacji rezerwacji dokonanej 
przez zamawiającego przed dniem 15.08.2021 r. hotel zwróci w całości wniesioną 
wcześniej przedpłatę. 
 b. W przypadku indywidualnej (złożonej pisemnie) anulacji rezerwacji dokonanej 
przez zamawiającego po 15.08.2021 r., hotel obciąży go kwotą stanowiącą koszt 
pierwszego z zamówionych noclegów.  
 
 
Dane rachunku bankowego: 
 

 
PETROPOL „DA & PAF” Spółka z Ograniczona 
Odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa  
87-800 Włocławek 
ul. Szpitalna 24 
NIP: 8883116017 
 
BPS  07 1930 1419 2300 0352 7959 0001  

Z dopiskiem „Komunikacja” 
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