
  
 
 
 
 
 

FORMULARZ REZERWACYJNY W B&B HOTEL KRAKÓW CENTRUM 

 

Prosimy o wypełnienie poniższych pozycji: 

Hasło imprezy/wydarzenia:.                  XXXVIII Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej 

Imię i nazwisko Gościa/Gości:.............................................................................................................................................. 

Telefon kontaktowy: ............................................................................................................................................................... 

E-mail: ..................................................................................................................................................................................... 

Data przyjazdu:……………………………………………………….............................................................................................................. 

Data wyjazdu:…………………………………………………………………….................................................................................................. 

Ilość pokojów:……………………………………………………………………………......................................................................................... 

Rodzaj pokoju: (wybrać odpowiednie) 

Jednoosobowy                                                     220 PLN brutto / doba ze śniadaniem  
Dwuosobowy (łóżko małżeńskie/2 łóżka pojedyncze) 250 PLN  brutto / doba ze śniadaniem 
 

Śniadania:   

Śniadania w formie bufetu podawane są od godziny 6.00 do 10.00 w tygodniu,od 6.30 do 11.00 w weekend.  
 

Parking:  tak/nie* ( wybrać odpowiednie) 

Hotel dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, w związku z czym ich rezerwacja nie jest możliwa. 
Parking niestrzeżony, monitorowany za pomocą kamer. 
Opłata za parking: 30 zł/ doba/auto 

Płatność:  (wybrać odpowiednie) 

1.  gotówką/kartą w trakcie zameldowania  

2. przedpłata przelewem na podstawie faktury proforma (proszę podać dane  firmy do wystawienia proformy): 

Nazwa Firmy: 

Adres: 

NIP: 

Gwarancja rezerwacji: (wybrać odpowiednie) 

1. Rezerwacja gwarantowana do godziny  18.00 
2. Rezerwacja gwarantowana po godzinie 18.00* 

Aby zagwarantować rezerwację po godzinie 18.00 prosimy o podanie: 

Właściciel karty: 

Numer karty kradytowej i data ważności : 

 



  
 
 
 
 
 
 

Ochrona danych osobowych 
 
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku RODO (GDPR), czyli nowego unijne rozporządzenia 
dotyczącego ochrony danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe gości hotelowych są przez nas zbierane i  
przetwarzane jedynie w celu udokumentowania wykonania usługi do celów podatkowych oraz zapewnienia  
najwyższej jakości tej usług. Niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest B&B  
Hotels Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Pl. Przymierza 6. Państwa dane, udostępnione B&B Hotels  
Polska Sp. z o.o., będą przetwarzane w oparciu o i w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, przez  
okres świadczenia usług objętych tą umową oraz przez okresy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego 
 prawa. Szczegółowy zakres praw i obowiązków wynikających z realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje  
się na stronie www.hotelbb.pl. 
 
Warunki rezerwacji:  
Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu.    
Płatność przyjmowana jest przy przyjeździe kartą bądź gotówką.  
Rezerwacja będzie gwarantowana po godzinie 18:00 po otrzymaniu gwarancji karta kredytową   lub przelewu 
bankowego. W celu wystawienia faktury proforma prosimy o przekazanie danych do faktury w treści maila. 
 
Warunki anulacji:  
Anulacja rezerwacji gwarantowanej musi być dokonana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu.  Po godzinie 18:00 
anulacja rezerwacji gwarantowanej nie jest możliwa. 
W  wypadku nieanulowania rezerwacji lub niedojazdu gościa zostanie pobrana opłata No-Show.  
Kolejne zarezerwowane noce zostaną anulowane automatycznie.  
Rezerwacje gwarantowane do godziny 18.00, zostaną po tej godzinie anulowane. 
 
Zameldowanie:  w dniu przyjazdu od 14:00.  
Wymeldowanie: w dniu wyjazdu do 12:00.  
 
 
Uwagi/ życzenia specjalne:  
 

 
 
 
 

 
Recepcja jest do Panstwa dyspozycji 24 godziny na dobe. 
Z przyjemnością oczekujemy na Państwa przyjazd. 
W razie pytan bardzo prosimy o kontakt 
 
B&B Hotel Kraków Centrum 
Ul. Monte Cassino 1, 30-337, Kraków 
Mail: krakow@hotelbb.com 
Tel: (+48) 12 20 20 510 
Fax: (+48) 12 20 20 800 
 

http://www.hotelbb.pl/
mailto:krakow@hotelbb.com

