
Radisson Hotel & Suites Gdansk 
Chmielna 10 
PL 80-748 Gdansk, Poland  
Tel: +48 58 600 28 74 / +48 58 600 28 72 

reservation.gdansk@radisson.com  

www.radisson.com/gdansk-hotel-pl-80-
748/gdnza

__________________________________ 

Data i podpis / Date & Signature 

   Toll-free reservations Poland: 00800 1124 970 

“X Zjazd i XXVI Sympozjum PTEiDD” 20-22.10.2022** Rezerwacja 

indywidualna / Individual Reservation 

Proszę przesłać formularz bezpośrednio do / Please send the form directly to: 
Radisson Hotel & Suites Gdansk 
e-mail: reservation.gdansk@radisson.com

Formularz powinien zostać przesłany do 10.10.2022 Po tym terminie rezerwacje będą potwierdzane na zasadzie 
dostępności pokoi. / The form shall be sent before 10.10.2022. After this date the reservations will be confirmed 
upon availability. 

Proszę o dokonanie nastepującej rezerwacji / Please make the following hotel reservation: 

* Nazwisko gościa /
Guest name:

* Data przyjazdu /
Arrival date:

* Data wyjazdu/
Departure date:

* Typ pokoju /
Room type:

Standard - 1-os. /Single Standard – 2-os. / 
(Double/TWIN) 

niepalący / non-smoking niepalący / non-smoking 

 Cena pokoju/ 
 Room rate: 

480 PLN 540 PLN 

Cena za pokój, za noc, śniadanie i podatek VAT (8%) wliczone/  
The rate given is quoted per room, per night, inclusive of breakfast and 8% VAT 

* Telefon/ Phone number: Fak/ Fax: 

* E-mail:

* Dane do faktury /

Invoice details:

Uwagi  /Comments: 

Płatność / Payment: Przedpłata/karta - Hotel prześle wraz z potwierdzeniem fakturę proforma na wskazane dane 
Prepayment/card – Proforma invoice will be provided by the Hotel upon booking confirmation for 
all ordered nights (please send us company details). 

*Dane posiadacza karty:
Credit card holder

*Typ karty:
Credit card type:

*Nr karty (4 ostatnie cyfry):
Card last 4 digits

*Data ważności karty:
Expiry date: ____ /________ 

Warunki gwarancji / Guarantee conditions: 
Rezerwacja zostanie anulowana w przypadku nie podania danych karty do gwarancji / nie dokonania przedpłaty w w/w terminie. 
The reservation will be cancelled in case no credit card provided or no deposit received before the above mentioned deadline. 

Warunki anulacji /  
Cancellation terms: 

Brak możliwości bezkosztowej anulacji. Niewykorzystanie rezerwacji spowoduje obciążenie 
kosztem wszystkich zamówionych noclegów. /  
Nonrefundable reservation-no possibility to change or cancel reservation free of charge. A charge, 
equal to cost of all ordered nights, will apply in the event of non-arrival. 

Godzina zameldowania 
/ Check-in time: 

15:00 
Godzina wymeldowania / 
Check-out time: 

12:00 

* pola obowiązkowe / obligatory fields

** Cena specjalna dotyczy rezerwacji w okresie trwania konferencji / The special price applies to reservations during the
conference period.
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