
                            FORMULARZ REZERWACJI SALI KONFERENCYJNEJ 

Dane do faktury / osoba zamawiająca

Nazwa firmy NIP

Adres

Imię i nazwisko Telefon

Termin rezerwacji sali

Dzień od Dzień do Ilość
godzinGodzina

rozpoczęcia

Godzina

zakończenia

Sala

Ilość 
prowadzących

Ilość 
uczestników

  Wybór sali

             Duża XL 

             (max 196 osób)

Cennik

240 zł/godzina

1200 zł/cały dzień

Średnia M
(max 49 osób)

160 zł/godzina

Mała S
(max 49 osób)

100 zł/godzina

Ustawienie sali

Teatralne Litera - U Szkolne Konferencyjne Inne

Koszt 
rezerwacji:

   

Ilość godzin:

 Cena:

Razem:

Uwagi:



 WARUNKI REZERWACJI

1. Wstępnej rezerwacji sali dokonujemy po otrzymaniu formularza rezerwacji sali.
Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać mailem na adres e-mail: k.augustyn@hossabiz.pl

2. Potwierdzeniem rezerwacji będzie przesłanie faktury pro forma na adres e-mail z którego został wysłany formularz.
3. Brak opłaty przesłanej faktury pro forma w ciągu 3 dni spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
4. Anulowanie rezerwacji:

- do 14 dni przed planowaną datą rezerwacji pobieramy opłatę 100% całości zamówienia,
- od 15 do 30 dni od planowanej daty pobieramy opłatę w wysokości 50% zamówienia,
- powyżej 30 dni od daty rezerwacji, zwrot 100% zamówienia

5. Rezerwujący upoważnia Garnizon Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. C.K. Norwida 4, wpisana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców pod nr KRS:
0000243263, NIP: 586 21 58 523, Regon: 220128735, kapitał zakładowy 36 000 000 zł do wystawienia faktury Vat w
formie elektronicznej bez podpisu osoby upoważnionej do jej wystawienia. 

6. Garnizon Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej, wszelkie 
roszczenia za zaistniałe szkody w tym wypadku są wykluczone.

7. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

8. Reklamacje mogą być składane w następujący sposób: 

 korespondencyjnie listem poleconym na adres: Garnizon Sp. z o.o. ul. C.K. Norwida 4, 80-280 Gdańsk

 w formie elektronicznej na adres k.augustyn@hossabiz.pl

9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 

 oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w

przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej  do załatwiania

spraw związanych ze złożoną reklamacją),

 szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni roboczych od ich otrzymania.  O rezultacie rozpatrzenia reklamacji

Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-

mail podany w zgłoszeniu.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Uprzejmie  informujemy,  iż  administratorem  danych  osobowych  przekazanych  za  pomocą  środków  komunikacji

elektronicznej,  w szczególności za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i  portalach internetowych, a

także osobiście w biurach i oddziałach oraz za pośrednictwem poczty, obejmujących:

1) imię i nazwisko;

2) adres poczty elektronicznej;

3) numer telefonu;

jest Garnizon Sp. o.o. w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 80-280 Gdańsk, a także inne podmioty wchodzące w

skład Grupy Kapitałowej Hossa S.A., to jest: Grupa Inwestycyjna Hossa. S.A. w Gdyni, Hossa.biz Sp, Gdynia 8 sp. z o.o. w

Gdańsku, OCTO Hotels Sp. z o.o. w Gdyni (dalej „Podmioty Grupy Hossa”) Przekazane dane osobowe wykorzystywane

będą  w  celu  wykonywania  umowy  rezerwacji.  działalności  Hossa.biz,  Podmiotów  Grupy  Hossa  oraz  Partnerów

Handlowych Hossa.biz i Podmiotów Grupy Hossa.

W celu uzyskania szerszych informacji zachęcamy do zapoznania się z polityką przetwarzania danych osobowych w celach

marketingowych dostępną na stronie www. hossabiz.pl.

11.         Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hossa.biz Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci adresu poczty 
elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez 
Hossa.biz i Podmiotów Grupy Hossa za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 

ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.         

data podpis zamawiającego


