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Data: ………………………. 

 
 

Potwierdzenie rezerwacji terminu 
Przyjęcie weselne 

 
 
Rezerwacja dla: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Kontakt tel.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Termin imprezy: …………………………….. Przewidywana ilość osób: ……………………………………. 
 
Kaucja: …………………………………………… Sposób płatności: …………………………………………………………… 
 
Osoba wpłacająca kaucję : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Ceny menu na dzień podpisania rezerwacji: 
 
Menu podstawowe: …………………………. Menu rozszerzone: ………………………………………………………… 
 
Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Rezerwacja obejmuje: 

∗ wynajem sali (w wyznaczonym dniu i ustalonych godzinach) 
∗ udostępnienie pod wynajem zaplecza noclegowego 

 (w wyznaczonym dniu i ustalonych godzinach) 
∗ pokój dla Nowożeńców  
∗ menu przygotowane na miejscu ( na podstawie oferty w danym roku daty przyjęcia) 
∗ obsługę kelnerską 
∗ ogród i parking do dyspozycji gości 

 
Na życzenie: 

∗ pokoje dla gości 
∗ usługi dekoratorskie 
∗ usługa barmańska 
∗ animacje 
∗ inne atrakcje 

 
Ważne informacje:  

Przy dokonaniu potwierdzenia rezerwacji należy wpłacić kaucję w wysokości 2000 zł, za jeden dzień 
przyjęcia. Wpłata kaucji traktowana jest jako potwierdzenie rezerwacji wybranego terminu wraz ze zgodą 
na warunki zawarte w dokumencie potwierdzenia.  
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Oferta oraz cenniki przedstawione w dniu rezerwacji terminu dotyczą tylko oferty i cenników z 
bieżącego roku/sezonu, w którym zostało wystawione potwierdzenie rezerwacji lub dotyczą adnotacji 
zawartej w uwagach. W kolejnych latach oferta może ulec zmianie, a ceny mogą wzrosnąć o 10 zł/  1 rok.  
 Przy rezerwacji terminu dla przyjęć weselnych możliwa jest organizacja przez lokal wyłącznie 
jednego przyjęcia weselnego w wyznaczonym dniu.  
 W okresie od 12 miesięcy przed wyznaczoną datą, za porozumieniem stron, podpisywana jest 
umowa wiążąca wraz ze szczegółowymi warunkami organizacji przyjęcia.  

Wszelkie ustalenia, tj. menu, noclegi, liczba osób, dekoracja oraz inne atrakcje i szczegóły powinny 
zostać ustalone do 2 tygodni przed datą  przyjęcia, a ostatecznie zatwierdzone do 1 tygodnia przed 
wyznaczoną datą przyjęcia, jako załączniki do umowy. 
 W przypadku rezygnacji z terminu do 12 miesięcy przed wyznaczoną datą imprezy, wpłacona kaucja 
zostanie zwrócona (osobie, która dokonała wpłaty). Po upływie tego okresu, kaucja nie jest zwrotna. 
 Zarezerwowany termin nie może zostać sprzedany ani też przekazany innym osobom.  

Dane osobowe zawarte w dokumencie potwierdzenia rezerwacji przetwarzane będą w celach 
kontaktowych, rachunkowych oraz w celu realizacji umowy na organizację przyjęcia weselnego. 
 
 
 

Wystawił/a 
 

…………………………………………. 
 
 
 
Kontakt: 
Dworek przy lesie 
Zimnodół 96 A / 32-300 Olkusz 
www.dworekprzylesie.com.pl 
recepcja@dworekprzylesie.com.pl 
326427109 wew. 27 
 
Manager: 
Marcin Różycki 
marcin.rozycki@dworekprzylesie.com.pl 
+48 531649930 
 
Biuro/ Kierownik Sali:  
Joanna Duda 
joanna.duda@dworekprzylesie.com.pl 
biuro.dworekprzylesie@gmail.com 
+48 883770384 
 
 
Nr konta: ING Bank Śląski S.A. O/OLKUSZ  
89 1050 1445 1000 0023 4983 8090 
 
Szumera sp. z o. o. sp. k. 
Dworek przy lesie 
Zimnodół 96 A 
32-300 Olkusz 
NIP 6372195919 

mailto:marcin.rozycki@dworekprzylesie.com.pl

