
    
   

 

 

 

Formularz rezerwacji hotelowej 

ISPO ACADEMY, Wierchomla SKI & SPA Resort, Wierchomla Mała 

17-19. października 2017 (wtorek - czwartek) 

 

 

 

 

  

Bardzo proszę o rezerwację noclegu w trakcie trwania polskiej edycji ISPO ACADEMY 2017 zgodnie z poniższą 

specyfikacją: 

Nazwa firmy:________________________________________________________________________________  

Ulica z numerem: _________________________Kod pocztowy_________________ Miasto_________________ 

Tel. ______________________________________   email: _________________________________________ 

Data przyjazdu:______________________       Data wyjazdu: _______________________   

Ilość pokoi: _________________________     Rodzaj pokoju: ______________________   

Dane Gości:  

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy_________________ 

 

Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort 
Przykładowe pokoje:  
 

          
   Pokój 1-osobowy standard         Pokój 2-osobowy standard       Pokój 2-osobowy z dostawką 

    Cena: 150zł/doba/pokój  Cena: 204zł/doba/pokój        Cena: 296zł/pokój/doba 
 

 

Podane powyżej ceny noclegu są cenami specjalnymi, dostępnymi jedynie dla uczestników 

ISPO ACADEMY w okresie trwania szkolenia. 

W cenę pokoju wliczone jest śniadanie, wifi na terenie całego hotelu, parking, możliwość skorzystania 

ze strefy Wellness w godzinach otwarcia (basen rekreacyjny, jacuzzi, sauna sucha, łaźnia parowa).  

Cena zawiera podatek VAT. 

Formularz rezerwacji prosimy przesyłać na adres: 

Agata Białek, bialek@ispo.com, tel: 537 884 969  

 

 

mailto:bialek@ispo.com


 
Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu. 
 

Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie 

formularza nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji.  

 

Po potwierdzeniu przez organizatora ISPO ACADEMY dostępności pokoi będą Państwo proszeni o 

kontakt bezpośrednio z Panią Dorotą Oktaba na adres: Dorota.Oktaba@wierchomla.com.pl celem 

dokonania gwarancji rezerwacji. Rezerwację należy zagwarantować poprzez dokonanie przedpłaty na 

rachunek bankowy hotelu. Wysokość przedpłaty wynosi równowartość należności za pierwszy nocleg 

dla całej rezerwacji. Prosimy o wpisywanie w tytule maila hasła ISPO ACADEMY.  

 

 

 

Data:                                                                                                 Podpis: 

 
Organizator:  

Pro Business Consulting Joanna Biernacka-Goworek 

Oficjalny Przedstawiciel Targów ISPO w Polsce 

Solec 83/15, 00-382 Warszawa 

Tel: 22 789 17 11 

Fax: 22 789 17 86 

e-mail: bialek@ispo.com  

 

Hotel: 

Wierchomla SKI & SPA Resort 

Wierchomla Mała 42 

33-350 Piwniczna Zdrój 

Tel: +48 18 414 31 30 

Email: dorota.oktaba@wierchomla.com.pl  

www.wierchomla.com.pl 

 

Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zawartych w nim danych 
osobowych w celach związanych z realizacją konferencji ISPO ACADEMY, 17-19.10.2017, Wierchomla SKI & SPA Resort, 
Wierchomla Mała, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych , Dz.U. Nr 133 poz.883. 
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