
 

 

 

Formularz rezerwacji pokoi gościnnych 

e-mail: biuro@lbg.lasy.gov.pl                                                                                                              

Imię                                                        Nazwisko 

lub nazwa instytucji 

Ulica, nr domu 

 

Kod pocztowy 

 

Miasto 

 

PESEL (jeżeli osoba fizyczna) 

 
     NIP (jeżeli firma)              
 
 

Telefon 
 
 

E-Mail           
                                                           
 

Uwagi/ 
nr bonu rabatowego 
 
PROSZĘ O REZERWACJĘ POKOI GOŚCINNYCH WG PONIŻSZYCH DANYCH: 

Pokoje gościnne w budynku nr 1 
Liczba pokoi  

(1-4) 
Termin 

Pokój gościnny 2 - osobowy 
(dwa osobne łóżka 1 - osobowe 

+ rozkładana sofa) 

  

Apartament w budynku nr 2 Termin 

 1 x Apartament 2-osobowy  

(1 dwuosobowe łóżko małżeńskie + rozkładana sofa) 
 

Dane dodatkowe: 

Ilość dzieci do 5 lat:    ………………………….. (data/y urodzenia: ……………………………………………………) 

Ilość dzieci od 6 do 10 lat:    …………………………… (data/y urodzenia:……………………………………………………) 

Ilość osób powyżej 10 lat:   …………………………… 

Ilość psów/kotów:              …………………………… 

Cel pobytu*: …………………………………………………… 

*Zgodnie z Ustawą z dn.12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych, z późn. zm. oraz Uchwałą nr XVI/123/15 Rady Gminy 

Podgórzyn z dnia 29.10.2015 r. opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, za wyjątkiem osób wyszczególnionych w w/w aktach prawnych. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych zawartych w zamówieniu  przez administratora danych osobowych Leśny Bank Genów 

Kostrzyca z siedzibą w 58-535 Miłków 300. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leśny Bank Genów w celach 

marketingowych oraz statystycznych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur bez mojego podpisu. 

Jednocześnie oświadczam, że dane osobowe podałem/am dobrowolnie. 

Podpisując niniejszy druk zamówienia zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania         

z pokoi gościnnych LBG Kostrzyca i akceptuję w/w warunki. Dodatkowo oświadczam, że 

jestem upoważniony do występowania oraz podpisania niniejszego zlecenia/zaciągania 

zobowiązań finansowych, na rzecz podmiotu w imieniu którego występuję. 

 Podpis osoby rezerwującej 

                                                 

Data  

 

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na moje konto poczty elektronicznej, informacji handlowych wysyłanych przez Leśny Bank 

Genów Kostrzyca w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. nr. 144 poz. 1204, z późn. zm.,  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda może być w każdej chwili wycofana. Administratorem danych osobowych 

jest Leśny Bank Genów Kostrzyca. Celem zbierania danych jest realizowanie akcji przesyłania drogą elektroniczną informacji 

handlowych dotyczących usług Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Informujemy, że dane mogą być udostępnione 

upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.  

Podpis 

 

 

 

 

         

 

 

 


