FORMULARZ REZERWACJI
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY (ZAMAWIAJĄCY)

Nazwa organizacji

NIP

Typ organizacji (status prawny)

Liczba zatrudnionych pracowników

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon (wraz z numerem kierunkowym)

Numer lokalu

Województwo

Fax wraz z numerem kierunkowym

OSOBA KONTAKTOWA
TEL.

E-MAIL

TERMIN REZERWACJI SALI (DD-MM-RRRR)
GODZINY WYNAJMU
CENA

DO 4 GODZIN

250 PLN

POWYśEJ 4 GODZIN

WYPOSAśENIE (bezpłatne)

400 PLN

WYPOSAśENIE (płatne)

Flipchart

Blok notatnikowy + długopis

Rzutnik multimedialny

Teczka na materiały
Segregator
WypoŜyczenie laptopa
Wydruk materiałów szkoleniowych

USTAWIENIE SALI

PRZERWA KAWOWA
I WARIANT (ciasteczka kruche, kawa, herbata, woda mineralna)

10/18 PLN

II WARIANT (rogaliki francuskie, kawa, herbata, woda mineralna)

12/20 PLN

III WARIANT (rogaliki francuskie, kawa, herbata, soki owocowe, woda min.)

15/26 PLN

LUNCH
Menu ustalane indywidualne

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
WARTOŚĆ CAŁKOWITA WYNAJĘCIA SALI
TERMIN ZGŁOSZENIA

data i podpis

pieczątka firmy

Pegaz Group Sp. z o.o, ul. 3 -go Maja 46, 81-743 Sopot, tel.(058) 555 19 27, fax. (058) 555 19 28, salaszkoleniowa@pegazgroup.pl

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAL SZKOLENIOWYCH

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Rezerwacja Sali szkoleniowej wprowadzona jest jest na podstawie wypełnionego i podpisanego FORMULARZA
REZERWACJI.
Po przesłaniu formularza (fax, e-mail, poczta) do Pegaz Group zostanie potwierdzony termin lub jeśli dany termin jest zajęty,
propozycja innego terminu.
2. Ostateczna rezerwacja wynajmu Sali będzie potwierdzona ZAMÓWIENIEM, w którym to określone zostaną następujące
parametry (ilość dni, godziny wynajmu, catering) zgodnie z cennikiem lub ogólną ceną określoną w ZAMÓWIENIU.
II KOSZT WYNAJMU SAL ORAZ WARUNKI REZERWACJI
1. Koszty wynajmu sal szkoleniowych dostępnę są w aktualnym cenniku zamieszczonym na stronie intrnetowej
www.salaszkoleniowasopot.pl, który zawiera równieŜ cennik usług dodatkowych.
2. W przypadku zamówienia usług dodatkowych kwota zamówienia będzię obejmowała tylko koszt wynajmu sali,
do którego po realizacji całości usługi zostanie doliczony koszt usług dodatkowych w szczególności takich jak catering
i wyposaŜenie płatne.
3. W rezerwacji gwarantowanej wymagana jest zaliczka w wysokości 40% wartości podanej na potwierdzeniu
zamówienia. Wpłatę naleŜy dokonać najpóźniej w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia na konto
BZ WBK SA 80 1090 1098 0000 0001 0100 0452 w tytule podając NR ZAMÓWIENIA.
4. Pozostała kwota wynikająca z zamówienia oraz kwota usług dodatkowych jest płatna przelewem w ciagu 7 dni od daty
wystawienia faktury.
III REZYGNACJA Z WYNAJMU SAL I USŁUG DODATKOWYCH
1. W przypadku rezygnacji z wynajmu Sal ZAMAWIAJĄCY zapłaci na rzecz Pegaz Group następujące kary umowne:
a) w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty wskazanej jako koszt wynajmu sali netto – w przypadku rezygnacji,
która wpłynie do Pegaz Group w terminie od 14 do 7 dni przed umówionym terminem wynajmu sali;
b) w wysokości odpowiadającej 100 % kwoty wskazanej jako koszt wynajmu sali netto – w przypadku rezygnacji,
która wpłynie do Pegaz Group w terminie poniŜniejszym niŜ 7 dni przed umówionym terminem wynajmu sali.
2. W przypadku rezygnacji przez ZAMAWIAJĄCEGO z zarezerwowanych usług dodatkowych, stosuje się odpowiednio
postanowienia pkt III.1 z tym, Ŝe kary umowne naliczane są od kosztu netto usług dodatkowych, z których Rezerwujący
zrezygnował.
3. Rezygnacja z wynajmu zarezerwowanych sal lub usług dodatkowych dokonana wcześniej niŜ 14 dni przed umówionym
terminem wynajmu sali nie powoduje naliczenia Ŝadnych kar umownych.
4. Rezygnacja z wynajmu Sal i usług dodatkowych musi nastąpić drogą mailową salaszkoleniowa@pegazgroup.pl,
Lub faksem na nr + 48 58 555 19 28.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłuŜenie wynajmu Sali w przypadku nakładających się innych
rezerwacji w tym czasie.
2. Rezerwacja Sal moŜe odbywać się w dni wolne od pracy (soboty i niedzielę) jednakŜe do kwoty wynajęcia naleŜy doliczyć 100 zł netto
jako obsługę obligatoryjną wynikającą z obsługi recepcji.
3. Ze sprzętu będącego na wyposaŜeniu Sali moŜna korzystać tylko na terenie Sali.
4. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać wszelkie ewentualne awarie lub uszkodzenia wyposaŜenia i urządzeń
znajdujących się w Sali.
5. Zamawiający opuszczając Sale zobowiązany jest przekazać ją wraz z wyposaŜeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem.
6. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposaŜenia powstałych w okresie wynajmu sali.
7. W wynajmowanej sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spoŜywania napojów alkoholowych.
V. OŚWIADCZENIA REZERWUJĄCEGO
1. Zapoznałem/łam się z Ogólnymi warunkami wynajmu, Formularzem rezerwaccji , Cennikiem wynajmu pomieszczeń oraz
Cennikiem usług dodatkowych i oświadczam, iŜ nie zgłaszam zastrzeŜeń.
2. UpowaŜniam Pegaz Group Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
3. WyraŜamy zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie adresowej Pegaz Group Sp. z o.o, zachowując prawo do
ich wglądu, poprawiania lub usunięcia.
Dane te będą wykorzystywane w celu informowania o organizowanych szkoleniach i innych usługach.
Jednocześnie Pegaz Group zobowiązuje się, Ŝe dane te nie będą przekazywane innym firmom lub osobom trzecim.

