Niniejszy dokument przedstawia listę kroków niezbędnych do dokonania rezerwacji w
Schronisku Szrenica za pomocą systemu e-rezerwacje.

Krok 1.
Wybierz datę przyjazdu i wyjazdu i naciśnij „Wyświetl terminarz”

Krok 2.
W tabeli z terminami wybierz interesujący Cię termin oraz pokój.
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Krok 3.
Na ekranie wyświetli się opis wybranego pokoju wraz z wybranymi datami. Każdy kwadracik
pokazuje dostępność pokoju do godziny 10 oraz od godziny 14. Przykładowo, na poniższym
zdjęciu, w dniu 7 marca pokój jest dostępny, gdyż prawa dolna część kwadracika jest na zielono.
Z kolei oznaczenie czerwone w lewej górnej części tego kwadracika oznacza, że pokój
ten poprzedniej nocy był zarezerwowany i do g. 10 rano jest zajęty.
Kolorystyka kwadracików jest wyjaśniona w górnej części ekranu po lewej stronie.

Krok 4.

Po ustaleniu dostępnej daty (zielone pola) wybieramy datę przyjazdu oraz wyjazdu, następnie
klikamy “wybierz dni”. W polu “wypełnienie obiektu” wybieramy ilość osób która zajmie pokój.
Jeśli wybiorą Państwo więcej lub mniej gości zajmujących pokój proszę się nie martwić, cena
pokoju nie zmieni się, jedynie zmieni się ilość pościeli do opłacenia. W razie potrzeby proszę podać
tę informację na recepcji podczas przyjazdu, wtedy dodamy lub odejmiemy z pokoju potrzebne
komplety pościeli.
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Następnie klikamy “usługi dodatkowe” (komplet pościeli lub pobyt psa). Za te usługi można
również dopłacić na miejscu w razie zmian. Klikamy “wylicz koszty pobytu”.

Krok 5.
W kolejnym kroku wypełniamy “formularz rezerwacji” wpisując nasze dane oraz ewentualne dane
do faktury jeśli jest taka potrzeba. Akceptujemy regulaminy, do których lektury zachęcamy przed
dokonaniem rezerwacji.
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Krok 6.

W kroku 6 wyświetlą nam się dane do dokonania wpłaty zadatku. Numer rezerwacji, kwota zadatku
stanowiąca 50% wartości pobytu, termin płatności zadatku, po którego upływie bez wpłaty
rezerwacja znika z systemu. W przypadku anulacji rezerwacji dostaną Państwo maila z taką
informacją.

4

Jeśli wpłacili Państwo zadatek, a rezerwacja została anulowana prosimy o szybki kontakt mailowy
z nami. W 6 kroku widzimy również dane do przelewu. Klikając w “zapłać online” przejdziemy do
płatności poprzez szybki przelew lub kartę kredytową/debetową.
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Krok 7.

Wpisujemy nasz adres e-mail. Kwota zadatku zostanie automatycznie wpisana przez system, mogą
Państwo na tym etapie wpisać również pełną kwotę jeśli jest taka preferencja. Następnie klikamy
“przejdź dalej”.
Zostajemy przeniesieni do strony płatności i wybieramy preferowaną formę płatności.
Na Państwa adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rezerwacji pokoju. Tam
również będą informację o kwocie zadatku oraz całkowitej kwocie pobytu oraz dane do przelewu.
Po dokonaniu płatności dostanie również wysłany e-mail ze statusem płatności.
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