
“VIII POLSKA KONFERENCJA CHEMII ANALITYCZNEJ“
ANALITYKA DLA SPOŁECZEŃSTWA XXI wieku

4 - 9 LIPCA 2010, KRAKÓW

ZGŁOSZENIE REZERWACJI HOTELU 
Polskie Biuro Podróży ORBIS Sp. z o. o.
ul. Kremerowska 5,   PL 31-130 Kraków
tel. (+48-12) 422-17-07, 422-30-44
fax: (+48-12) 422-28-85
congress.krakow@orbistravel.pl              www.congress.orbistravel.pl 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprezentować naszą ofertę dotyczącą zakwaterowania przygotowaną specjalnie dla Uczestników konferencji  
” VIII Polskiej Konferencji Chemii Analitycznej”. 
Bardzo prosimy o czytelne wypełnienie tego formularza i odesłanie go faksem lub pocztą do biura ORBIS. Jednocześnie pragniemy Państwa 
zapewnić, iż wszystkie informacje zawarte w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie dla potrzeb tej konferencji.

Prosimy o wypełnienie pismem drukowanym i odesłanie do dnia 14.05.2010

Dane Uczestnika:

Pan   Pani          Tytuł: 

Imię:  Nazwisko:  

.Adres do korespondencji

Ulica: 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  Kraj: 

Telefon (z num. kierunkowymi): 

Fax  (z num. kierunkowymi):   

E-mail  

Osoba/osoby z którą Pan/Pani będzie dzielić pokój 2-osobowy lub pokój 3-osobowy: 

Imię:   Nazwisko: 

HOTELE: 
(cena zawiera śniadanie i podatek VAT
poza DS NAWOJAKA, DS PIAST, Żaczek)

Data
przyjazdu

Data 
wyjazdu

Liczba 
nocy Typ pokoju / usługi Cena za

pokój/dobę

Koszt ogółem 
(cena x ilość 

nocy/śniadań)

DS UJ “NAWOJKA”
ul. Reymonta 11, Kraków centrum

 pokoje z łazienkami oraz
 pokoje studio (wspólna łazienką na 2 pokoje)

2-osobowy 130 PLN

2-os. dla 1 os. 130 PLN

3 osobowy 150 PLN

3-os. dla 2 os. 150 PLN

2-osobowy studio 120 PLN

2-os. dla 1 os. studio 120 PLN

 3-osobowy studio 135 PLN

 3-os. dla 2 os. studio 135 PLN

możliwość zamówienia śniadania 1 śniadanie 16 PLN

DS UJ „PIAST”
ul.Piastowska 47, Kraków 

 poza centrum
 pokoje z łazienkami

1-osobowy 90 PLN

2-os. dla 1-os 126 PLN

2-osobowy 126 PLN

3-os. dla 2-os. 140 PLN

3-osobowy 140 PLN

możliwość zamówienia śniadania 1 śniadanie 16 PLN



DS UJ  “ŻACZEK” 
Al. 3 Maja  5 ,Kraków centrum 
pokoje z łazienkami

2-os. dla 1-os. 120.PLN

2-osobowy 140 PLN

możliwość zamówienia śniadania 1 sniadanie 16 PLN

DS AGH “ALFA”
ul. Reymonta 17, Kraków centrum 
pokoje typu studio (wspólna łazienka na 2 pokoje)

1-osobowy 80 PLN

2-osobowy 100 PLN

możliwość zamówienia śniadania 1 śniadanie 16 PLN

DS AGH „Arkadia i Itaka ”
ul. Tokarskiego 6 i 8,  Kraków poza centrum
pokoje z łazienkami

1-osobowy 80 PLN

2-osobowy 100 PLN

możliwość zamówienia śniadania 1 śniadanie 16 PLN

Hotel Polonez  
ul.Reymonta  15,  Kraków centrum

1-osobowy 210 PLN

2-osobowy 240 PLN

Hotel Chopin 
ul. Przy Rondzie 2, Kraków poza centrum

1-osobowy 270 PLN

2-osobowy 320 PLN

Fortuna Bis 
ul. Piłsudskiego 25, Kraków,  centrum

1-osobowy 270 PLN

2-osobowy 370 PLN

Hotel Logos
ul. Szujskiego 5, Kraków centrum

1-osobowy 270 PLN

2-osobowy 370 PLN

Hotel Cracovia 
Al Focha 1, Kraków centrum

1-osobowy 262 PLN

2-osobowy 366 PLN

Hotel Ibis Centrum 
ul. Syrokomlii 2, Kraków centrum

1-osobowy 298 PLN

2-osobowy 357 PLN

Hotel Alexander 
ul.Garbarska  18, Kraków centrum

1-osobowy 61 EUR 

2-osobowy 80 EUR

Hotel Saski 
ul. Sławkowska 3, Kraków centrum

1-osobowy 320 PLN

2-osobowy 400 PLN

Hotel Campanile +
ul. Św.Tomasza 34, Kraków centrum

1-osobowy 330 PLN

2-osobowy 350 PLN

Hotel Matejko 
Pl. Matejki 8,  Kraków centrum 

1-osobowy 360 PLN

2-osobowy 420 PLN

Hotel Classic 
ul. Św. Tomasza 32, Kraków centrum

1-osobowy 410 PLN

2-osobowy 450 PLN

Hotel Andels
ul.Pawia 3, Kraków centrum 

1-osobowy 85 EUR

2-osobowy 100 EUR

Hotel Kossak
Pl. Kossaka 1 , Kraków centrum 

1-osobowy 490 PLN

2-osobowy 530 PLN

Hotel Novotel Centrum
ul. Sławkowska 3, Kraków centrum

1-osobowy 440 PLN

2-osobowy 550 PLN

Hotel Pod Różą
ul.Floriańska 14,  Kraków centrum

1-osobowy 630 PLN

2-osobowy 730 PLN

Ogółem za zakwaterowanie w PLN =



Warunki rezerwacji miejsc noclegowych
          

1. Krótki opis proponowanych hoteli dostępny jest na stronie Konferencji.
2. Wszystkie ceny są podane w PLN  lub EURO i zawierają śniadanie (z wyjątkiem Domów Akademickich) oraz podatek VAT.
3. Biuro Kongresów Orbis Travel dokona rezerwacji noclegu na podstawie formularza zgłoszeniowego  przesłanego przez Uczestnika do biura drogą 

elektroniczną (e-mail), faxem lub pocztą.
4. Biuro Kongresów Orbis Travel w terminie 3 dni roboczych przesle do Uczestnika potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z ceną zamówienia (w 

PLN lub EURO)
5. Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty 100% wartości zamówienia do dnia 14.05.2010r.
6. W przypadku zamówienia 1 miejsca w pokoju 2 osobowym prosimy o podanie nazwiska osoby dzielacej z Panem / Panią pokój.

Brak takiej informacji spowoduje przydzielenie pokoju 2-osobowego do pojedynczego wykorzystania lub 1-osobowego.
7. Należności w EURO prosimy przeliczyc po kursie średnim NBP z dnia wpłaty i dokonać wpłaty w PLN na konto Biura Kongresów Orbis Travel.
8. Faktury za noclegi zostaną wystawione w miesiącu wykonania usługi i będą do odbioru w recepcji Orbis Travel w Auditorium Maximum 

(przy recepcji konferencji) w dniach od 4 do 9 lipca 2010r. w godz: od 8:00 do 16:00. Nieodebrane przez Uczestników faktury zostana wysłane 
pocztą na adres zamieszczony w formularzu rezerwacji hotelu. W razie konieczności otrzymania faktury zaraz po wpłacie prosimy o kontakt z biurem 
Orbis Travel.

9. Brak wpłaty do dnia 14.05.2010r. spowoduje anulowanie przez Biuro Kongresów Orbis Travel całości rezerwacji.
10. W przypadku rezerwacji po 14.05.2010r. i braku miejsc w proponowanych hotelach Biuro Kongresów Orbis Travel dokona wszelkich starań, aby 

zapewnić hotel Uczestnikowi o wymaganym standardzie i w odpowiedniej cenie.

Warunki anulacji miejsc noclegowych

 1.     Wszelkie anulacje rezerwacji muszą być dokonywane pisemnie drogą elektroniczną (e-mail) na adres congress.krakow@orbistravel.pl
         lub faxem na nr 012 422-28-85
 2.     W przypadku anulacji rezerwacji noclegu do dnia 1.06.2010r. Biuro Kongresów Orbis Travel dokona zwrotu należności po potrąceniu kosztów 
         bankowych. Dotyczy to wpłat dokonanych przelewem oraz wpłat kartą kredytową.
 3.     W przypadku anulacji rezerwacji po 1.06.2010r. zwroty  nie będą możliwe.
 4.     W przypadkach nagłych i losowych możliwość zwrotu opłaty za anulowaną rezerwację po 1.06.2010r i przed godz. 12.00 pierwszej doby 
         rezerwacji będzie rozpatrywana indywidualnie przez hotel/akademik, w którym dokonano rezerwacji.
 5.     W przypadku niedojazdu do hotelu i braku anulowania rezerwacji zostanie wystawiona faktura VAT za całość dokonanej rezerwacji.
 6.     W przypadku anulacji kongresu przez Komitet Organizacyjny powstałe koszty dokonanej rezerwacji ponosi Uczestnik.

Warunki płatności 

Prosimy o dokonanie wpłaty po otrzymaniu przez nas potwierdzenia rezerwacji hotelu:
    Karta Kredytowa  -    Am Ex     Master Card        Visa     Euro Card

           MAIL ORDER
 

Nazwisko i imię posiadacza karty:

Numer karty kredytowej:   

Data ważności ( rok /miesiąc.)                        /                    /  

Przelew:

POLSKIE BIURO PODRÓŻY ORBIS SP. Z O. O.

Kredyt Bank S.A. II/O Kraków
NUMER KONTA  PLN:     27 1500 1487 1214 8001 2052 0000

            REF: R 0001/07/10    SWIFT CODE: KRDBPLPW

DATA ........................................  PODPIS ................................................
Podpisując powyższe, oświadczam, że przeczytałem zamieszczone w formularzu warunki zmian i anulacji i jestem ich w pełni świadom/a. 
Upoważniam PBP Orbis Sp. z o. o. do  pobrania z mojej karty całej  należnej kwoty  zgodnie z wyliczeniem na formularzu.
Zgadzam się również, aby P. B. P. Orbis Sp. z o. o. dokonywał obciążeń / zwrotów mojej karty zgodnie ze zmianami w rezerwacji.

Proszę o wystawienie faktury na adres:

Nazwa instytucji

ADRES                 

NUMER NIP 

mailto:congres.krakow@orbistravel.pl
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