
 

HOTEL BINKOWSKI: ZPC "ZŁOTY KŁOS" Sp. J Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska  
Os. Barwinek 28, 25-113 Kielce tel. 41 340 35 00  e-mail: hotel@binkowskiresort.pl 

 

FORMULARZ REZERWACYJNY HOTELU 
KONFERENCJA IGKM  

noclegi w terminie 21-24.10.2018 
 
 

 
Proszę wysłać formularz do dnia 21.09.2018 r. na adres e-mail: hotel@binkowskiresort.pl 
lub faksem na numer: +48 41 340 35 02. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z działem 
rezerwacji indywidualnych pod numerem telefonu: +48 41 340 35 00 
 

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 

    Przedpłata 

 

Rodzaj pokoju                                                 Ilość pokoi                                                          Cena pokój doba 

Binkowski Hotel         Jednoosobowy  (pula 100 pokoi)                                                     220 PLN brutto  

 
           Dwuosobowy     (pula 50 pokoi)                                                      260 PLN brutto                                     

Uwagi/ potrzeby  
 

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

Miejscowość, data        Podpis osoby upoważnionej 

 
 
 
 

 



 

HOTEL BINKOWSKI: ZPC "ZŁOTY KŁOS" Sp. J Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska  
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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 15:00 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 21.09.2018 r. 

2. W przypadku braku spełnienia jednego z warunku zawartego w pkt. 1, hotel anuluje wcześniej 
złożoną, pisemną rezerwację. 

3. Za usługi dodatkowe (dodatkowe noclegi, dodatkowe usługi hotelu tj, gastronomiczne i inne               
(SPA itp.) 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 21.09.2018 r. hotel zwróci w całości wniesioną wcześniej przedpłatę, 

b. W przypadku indywidualnej (złożonej pisemnie) anulacji rezerwacji dokonanej przez 
zamawiającego po 21.09.2018 r., hotel obciąży go kwotą stanowiącą całkowitą wartość 
zamówionych noclegów. 

Na terenie hotelu znajduje się bezpłatny parking. 

Dane rachunku bankowego: 
      ZPC "ZŁOTY KŁOS" Sp. J Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska 
      Os. Barwinek 28, 25-113 Kielce  

      Bank Spółdzielczy II o/Kielce | nr konta: 91 8493 0004 0000 0061 8188 0001 

Z dopiskiem: numer rezerwacji z potwierdzenia 
 


