
                                                                        
 

 

Formularz rezerwacji hotelowej  

ISPO Academy, 17-18. października 2018 

Z-Hotel Business & SPA, Wczasowa 25, 05-402 Otwock  

 

 

 

Bardzo proszę o rezerwację noclegu podczas konferencji ISPO Academy 2018 zgodnie z poniższą specyfikacją: 

Nazwa firmy:________________________________________________________________________________  

Ulica z numerem: _________________________Kod pocztowy:________________ Miasto:_________________ 

Tel. ______________________________________   email: __________________________________________ 

Data przyjazdu:______________________       Data wyjazdu: _______________________   

Rodzaj pokoju/ Namiot:_______________________________    Ilość pokoi/ miejsc:  _______________ 

Dane Gości:  

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy:_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy:_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy:_________________ 

Imię i nazwisko: ________________________________ Tel. kontaktowy:_________________ 

 
Z-Hotel Business & SPA 

Wczasowa 25 

05-402 Otwock   

Tel: +48 18 414 31 30 

Email: recepcja@z-hotel.com  

www.z-hotel.com  
 
Przykładowe pokoje:  
 

            
   Pokój 1-osobowy standard             Pokój 2-osobowy standard        Pokój 2-osobowy z dostawką 
   Cena: 260zł/doba/pokój      Cena: 292zł/doba/pokój               Cena: 410zł/pokój/doba 
 
 

UWAGA – dodatkowa możliwość noclegu – FERRINO Tent City! 

Zarezerwuj miejsce w namiocie partnera ISPO Academy!  

Namioty będą rozstawione na terenie hotelu, karimatę  

oraz śpiwór prosimy zabrać własne. 

Cena: 70zł brutto/noc  

Cena uwzględnia możliwość skorzystania z prysznica  

w hotelowym spa oraz śniadanie w hotelowej restauracji.  

 

Podane powyżej ceny noclegu są cenami specjalnymi, 

dostępnymi jedynie dla uczestników ISPO Academy  

w okresie trwania szkolenia. 

Cena zawiera podatek VAT. 

Formularz rezerwacji prosimy przesyłać na adres: bialek@ispo.com (Agata Białek) 

 

Organizator: Pro Business Consulting 

Oficjalny Przedstawiciel Targów ISPO w Polsce 

Solec 83/15, 00-382 Warszawa 

Tel: 22 789 17 11 

e-mail: biernacka@ispo.com ; bialek@ispo.com,  

www.ispo.com, www.ispoacademy.pl  
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W cenę pokoju wliczone jest śniadanie, wifi na terenie całego hotelu, parking naziemny, możliwość 

skorzystania ze strefy Wellness w godzinach otwarcia (basen rekreacyjny, jacuzzi, sauna, sala fitness).  

 
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 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 Recepcją Z-Hotel Business & Spa na adres: recepcja@z-hotel.com  celem 

dokonania gwarancji rezerwacji. Rezerwacja musi zostać zagwarantowana do dnia 9.10.2018. 

Rezerwację należy zagwarantować poprzez dokonanie przedpłaty na rachunek bankowy hotelu lub 

dokonanie preautoryzacji karty kredytowej. Wysokość przedpłaty wynosi równowartość należności za 

pierwszy nocleg dla całej rezerwacji. Prosimy o wpisywanie w tytule maila hasła ISPO Academy.  

 

Nr rachunku bankowego do dokonywania przedpłat: 

PIB GWARANT Eugeniusz Zieliński 

ul. Przewoska 39 05-400 Otwock 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

PL 55 1930 1419 2300 0342 5431 0001 

 

□*   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konferencji w celu realizacji 

Konferencji ISPO Academy odbywającej się w dniach 17-18.10.2018, w szczególności przekazania danych 
koniecznych do założenia rezerwacji hotelowej do Z-Hotel Business & SPA, Wczasowa 25, 05-402 Otwock, 
oraz przesyłania Uczestnikowi informacji dotyczących konferencji za pomocą poczty email, sms oraz aplikacji 
Messenger oraz WhatsUp. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia rezerwacji hotelowej. 
Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1). Mam 

świadomość przysługujących mi praw, w szczególności prawa dostępu do swoich danych, możliwości ich 
poprawiania, jak również prawa do bycia zapomnianym. 

 
* wymagane 

 

 

 

Data:  _____________________________    Podpis: _____________________________ 
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