
 

B&B HOTEL Kraków Centrum  
Monte Cassino 1, 30-337 Kraków  

Mail: krakow@hotelbb.com 
Tel: (+48) 12 20 20 510  

FORMULARZ REZERWACYJNY W B&B HOTEL KRAKÓW CENTRUM  

BOOKING FORM B&B HOTEL KRAKÓW CENTRUM  

  

Prosimy o wypełnienie poniższych pozycji (Please, fill in the details below):   

Hasło imprezy/wydarzenia (Password of the event):_____________________________________________________   

Imiona i nazwiska Gości (Names of Guests):  

1)______________________________________________________________________________________________  

2)______________________________________________________________________________________________  

3)______________________________________________________________________________________________  

4)______________________________________________________________________________________________  

Telefon kontaktowy (Phone numer):_________________________________________________________________  

E-mail:_________________________________________________________________________________________  

Data przyjazdu (Arrival date):_______________________________________________________________________  

Data wyjazdu (Departure date):_____________________________________________________________________ 

Ilość i rodzaj pokojów (Number and type of rooms):  

jednoosobowy (single):____________________________________________________________________________ 

dwuosobowy z osobnymi łóżkami (twin with two separate beds):___________________________________________ 

dwuosobowy z jednym łóżkiem (double with one double bed):______________________________________________  

 Śniadania:  tak/nie (wybrać odpowiednie)      Breakfast:  yes/no (pick right one)  

Śniadania w formie bufetu podawane są od godziny 6.00 do 10.00 w tygodniu, od 6.30 do 11.00 w weekend. Koszt śniadania: 45 

zł/osoba/doba.  

Breakfast buffet is open from 6:00 AM to 10:00 AM from Monday to Friday, 6:30 AM – 11:00 AM from Saturday to Sunday. The 

cost of breakfast is 35 PLN per person per day.   

Płatność (Payment):  (wybrać odpowiednie – pick right one)   

1. gotówką lub kartą w trakcie zameldowania (cash or card during check-in)  

2. przedpłata przelewem na podstawie faktury proforma - proszę podać dane firmy do wystawienia proformy 

(prepayment by bank transfer based on proforma invoice - please, provide company details below for the document):   

Nazwa Firmy (Company name):______________________________________________________________________  

Adres (Address):__________________________________________________________________________________  

NIP (Taxpayer Identification Number):_________________________________________________________________ 

Gwarancja rezerwacji (Reservation guarantee): (wybrać odpowiednie – pick right one)   

1. Rezerwacja gwarantowana do godziny  18.00 (Reservation guaranteed till 6:00 p.m. on arrival day)  

2. Rezerwacja gwarantowana po godzinie 18.00* (Reservation guaranteed after 6:00 p.m.*)  
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*Aby zagwarantować rezerwację po godzinie 18.00 prosimy o podanie (In order to guarantee the booking after 6:00 

p.m. please provide):   

 Imię i nazwisko właściciela karty:              

 First and last name of credit card owner:  ________________________   _______________________________________  

 Numer karty kredytowej:               

 Credit card number:          ______________________________________________________________    

CVV/CVV:             ______________________________________________________________   

Data ważności karty kredytowej:              

 Expiry date:             ______________________________________________________________    

  

  

Warunki rezerwacji (Reservation terms):    

Rezerwacja jest gwarantowana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu.      

Płatność przyjmowana jest przy przyjeździe kartą bądź gotówką.    

Rezerwacja będzie gwarantowana po godzinie 18:00 po otrzymaniu gwarancji karta kredytową lub przelewu 

bankowego. W celu wystawienia faktury proforma prosimy o uzupełnienie danych firmy w sekcji „Płatność” tego 

dokumentu.  

Reservation is guaranteed till 6:00 p.m. at arrival day.   

Payment is issued during check-in by cash or by card.    

Reservation will be guaranteed after 6:00 p.m. on arrival day based on Credit Card guarantee or when a prepayment 

by bank transfer is made. In order to receive a proforma invoice, please fill in the company information in the “Payment” 

section of this document.  

   

Warunki anulacji (Cacellation):    

Anulacja rezerwacji gwarantowanej musi być dokonana do godziny 18:00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18:00 anulacja 

rezerwacji gwarantowanej nie jest możliwa.   

W wypadku nieanulowania rezerwacji lub niedojazdu gościa zostanie pobrana opłata No-Show. Kolejne 

zarezerwowane noce zostana anulowane automatycznie.    

Rezerwacje gwarantowane do godziny 18.00, zostaną po tej godzinie anulowane.   

Reservations with credit card guarantee or prepaid by bank transfer have to be cancelled till 6:00 p.m. on arrival day – 

cancellations after 6:00 p.m. will not be considered.    

In case the reservation is not cancelled or the Guest will not arrive to the hotel, a no-show fee will be charged – the cost 

of the first night. The rest of the reservation will be cancelled. Reservations guaranteed till 6:00 p.m. will be cancelled 

automatically.   

   

Zameldowanie (Check-in):  w dniu przyjazdu od 14:00 (2:00 p.m. on arrival day).    

Wymeldowanie (Check-out): w dniu wyjazdu do 12:00 (12:00 noon on departure day).    

  

  

Parking (Parking area):   

Hotel dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych, w związku z czym ich rezerwacja nie jest możliwa. 

Parking niestrzeżony, monitorowany za pomocą kamer.  Opłata za parking: 45 zł/ doba/auto   



 

B&B HOTEL Kraków Centrum  
Monte Cassino 1, 30-337 Kraków  

Mail: krakow@hotelbb.com 
Tel: (+48) 12 20 20 510  

Because of limited amount of parking spaces it is not possible to book it. It is at Guests’ disposal according to 

availability on arrival. The parking is not guarded, it is monitored by cameras. Parking fee: 30.00 PLN per car per 
night.  

  

Uwagi/ życzenia specjalne (Notes/ special requests):    

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

   

Ochrona danych osobowych (Protection of Personal Data)   

Niniejszym informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych będzie B&B Hotels Polska sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy Pl. Przymierza 6. Państwa dane, udostępnione B&B Hotels Polska sp. z o.o., będą przetwarzane w 

oparciu o i w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich, przez okres świadczenia usług objętych tą umową 

oraz przez okresy wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Państwa dane mogą zostać przekazane 

następującym działo: księgowość i IT. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy 

jednak, iż skorzystanie z niektórych wymienionych powyżej uprawnień może pozbawić B&B Hotels Polska możliwości 

świadczenia usługi hotelarskiej, gdyż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług 

hotelarskich  

Please note that your data will be administered by B&B Hotels Polska sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at 

Pl. Przymierza 6. Your data will be processed by B&B Hotels Polska sp. z o.o.in accordance with and for the purposes of 

performing the contract for the provision of hotel services, during the period of such services provision and in the times 

as required under the generally applicable provisions of the law. Your date will not be subject to automated processing, 

specifically profiling. Your data will be disclosed to the following 19 categories of recipients: accounting, IT services. You 

have the right to access, rectify, remove or limit the processing of your data, as well as the right to object to the 

processing of your data, to transfer your data or to file a complaint to the supervisory authorities. Please note, however, 

that exercising some of the foregoing rights may render it impossible for B&B Hotels Polska to provide you with hotel 

services as the contract on the provision of hotel services cannot be concluded without you providing us with your 

personal data.  

  

  

Recepcja jest do Panstwa dyspozycji 24 godziny na dobe.   

Z przyjemnością oczekujemy na Państwa przyjazd.   

W razie pytan bardzo prosimy o kontakt.  

Reception is at your disposal round the clock.   

We look forward to welcoming you to our hotel.  In 

case of any questions please contact us.   


