
 
METALURGIA 2020 

XVII Konferencja Sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN 
20-22 października 2021 r., Bukowina Tatrzańska 

Formularz rezerwacji* 
Centrum Rekreacji i Biznesu GRAND Stasinda 

 
 

Dane Uczestnika 

Imię …………………………………………………………………………………….…………………… 

Nazwisko …………………………………………………………………………………….…………………… 

Telefon …………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………… 

Termin pobytu**: 
 20-21/10/2021 
 21-22/10/2021 

 
Zakwaterowanie  
(śniadanie w cenie pobytu)**: 
 

 pokój jednoosobowy                        
 pokój dwuosobowy,  
sugerowana osoba w pokoju (imię i nazwisko):………..………………………. 

                                     

Dane do faktury 

Instytucja/firma: …………………………………………………………………………………….…………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………….…………………… 

ulica:   …………………………………………………………………………………….…………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………….…………………… 

miejscowość:   …………………………………………………………………………………….…………………… 

 
kod pocztowy:   …………………………………………………………………………………….…………………… 

 
  w tytule faktury ma znaleźć się imię i nazwisko uczestnika konferencji 
 
  

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Centrum Rekreacji i Biznesu Grand Stasinda z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej przy ulicy 
Karpęciny 5, dalej „Grand Stasinda”. Grand Stasinda będzie korzystał z Twoich danych w celu realizacji Twojej rezerwacji, prowadzenia 
kontaktów w związku z wykonywaniem usługi. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych 

                                                                                            ………..………………………………… 
                                                                                              podpis osoby dokonującej rezerwacji 
                                                                                                                  pieczęć imienna 

 



 
 
 

Informacje dotyczące rezerwacji: 

1. Rezerwację należy przesłać na załączonym formularzu pocztą elektroniczną na adres 
metalurgia@grandstasinda.pl do dnia 14 września 2021 r.  

2. Zakwaterowanie będzie losowo przydzielane w budynku głównym GRAND Stasinda.  

3. Należność z tytułu usług w zakresie zakwaterowania w Centrum Rekreacji  
i Biznesu GRAND Stasinda należy wpłacić w dniu zameldowania. Przedpłata nie jest 
wymagana.  

4. Rezerwacja po terminie wyznaczonym w pkt.1 nie gwarantuje dostępności pokoi oraz cen.  

5. W przypadku decyzji administracyjnych związanych ze stanem epidemii COVID-19, a w 
szczególności zakazu organizowania wydarzeń, klient ma prawo do bezkosztowego 
anulowania wydarzenia, w takim przypadku ewentualna przedpłata zostanie zwrócona. 

6. Zameldowanie w dniu 20 października 2021r.  od godz. 14.00, wymeldowanie w dniu 22 
października 2021 r. do godz. 11.00  

7. Ośrodek GRAND Stasinda nie udziela informacji na temat konferencji.  
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem konferencji. 

Koszt pobytu w Centrum Rekreacji i Biznesu GRAND Stasinda: 

 nocleg: 

  pokój jednoosobowy: 150 zł brutto/doba/os.,  

pokój dwuosobowy: 110 zł brutto/doba/os., 

Faktura za zakwaterowanie wystawiona zostanie z tytułem usługa noclegowa w dniach (zgodnie z zamówieniem). 

 

W razie potrzeby, we wszystkich sprawach organizacyjnych pomoc można uzyskać  
pod nr. tel. 12 352 39 60 oraz mailowo : metalurgia@foundry-conference.com  

 

* prosimy wypełniać formularz pismem drukowanym  
**przy wybranej opcji wstawić krzyżyk 

 

 

mailto:metalurgia@grandstasinda.pl

