
FORMULARZ REZERWACYJNY HOTELU 
na V Kongres Organizatorów i Operatorów  

Publicznego Transportu Miejskiego w dniu 20.04.2023 r. 
noclegi w terminie 19-21.04.2023 r. 

 
Uwaga 1: Należy wypełnić i przesłać oddzielnie dla każdego rezerwowanego pokoju bezpośrednio do hotelu 
Lord & Conference Center e-mail: recepcja@hotellord.pl –  
najpóźniej do dnia 24 marca 2023 r. powołując się na hasło: „KONGRES IGKM”. 
 
Uwaga 2: Należy zapoznać się z zamieszczonym na odwrocie formularza trybem postępowania co do sposobu 
rezerwacji i wnoszenia opłat za zamówione pokoje hotelowe. 
Cena za 1 dobę ze śniadaniem w pokoju: 

- jednoosobowym wynosi 281,48 PLN netto + 8% VAT = 304 PLN brutto;  
- dwuosobowym wynosi 341,66 PLN netto + 8% VAT = 369 PLN brutto  - (184,50 PLN brutto/1 os.)  
- dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania wynosi 290,74 PLN netto + 8% VAT = 314 PLN brutto   

 

Dane personalne os. nocujących  

 

Imię: _________________________________ Nazwisko: __________________________ 

Imię: _________________________________ Nazwisko: __________________________  

 

Dane personalne / Dane do faktury 

 

Nazwa Firmy: __________________________ NIP: ______________________________ 

Adres Firmy: ________________________________________________________________ 

Miasto: _______________________________ Telefon: __________________________ 

Tel. komórkowy:  _______________________ E-mail: ___________________________  

 

Pobyt  

Przyjazd w dniu: ____________________________________________________________  

Wyjazd w dniu: _____________________________________________________________  

 

Gwarancja finansowa 

Płatność za nocleg będzie regulowana przedpłatą na podstawie wystawionej faktury pro-forma.  

W wyjątkowych sytuacjach hotel dopuszcza regulowanie płatności przy meldowaniu do hotelu przy 

wcześniejszej gwarancji płatności kartą (preautoryzacji kwoty na karcie) 

Dane Hotelu 
Hotel Lord **** Al. Krakowska 218, 02-219 Warszawa                 

(siedziba firmy: Hotele Korona Sp. z o. o., ul. Majdańska1, 04-088 
Warszawa)  

Nr konta 35 2490 0005 0000 4600 5257 1080 
 

 
Rodzaj pokoju 

    Jednoosobowy                Dwuosobowy 

Uwagi/ potrzeby  

 

mailto:recepcja@hotellord.pl


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

Miejscowość, data        Podpis osoby upoważnionej 
 
 

Warunki szczegółowe 
zamawiania 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) w ramach zabezpieczonej dla gości Kongresu IGKM puli pokoi, nie 
później niż do dnia 24 marca 2023 r.  

Po tym terminie przyjęcie rezerwacji będzie uzależnione od dostępności pokoi w Hotelu, po cenach 
wyznaczonych przez Hotel. 

2. Cena za nocleg ze śniadaniem w pokoju 1 os. wynosi 304 PLN brutto, nocleg w  pokoju 2 os. 369 PLN 
brutto (184,50 PLN brutto/pokój/1 os.) a za nocleg w pokoju dwuosobowym do pojedynczego 
wykorzystania 314 PLN brutto. 

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11:00 w dniu 
wyjazdu. Możliwość wcześniejszego zakwaterowania - w miarę dostępnych wolnych pokoi w dniu 
przyjazdu.  

B. Sposób wnoszenia opłat za pobyt w hotelu. 
 
1. Usługi dodatkowe (mini bar, telefony, usługi pralnicze, usługi rozrywkowe, indywidualne rachunki 
gastronomiczne i barowe) płatne są przez gości hotelowych indywidualnie na miejscu w hotelu. 

2. Na terenie hotelu znajduje się parking płatny mieszczący 100 samochodów. Cena za 1 dobę wynosi 30 
zł brutto. 

3. Po przyjeździe do hotelu należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem. 
 


