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FORMULÁRIO DE HOSPEDAGEM
PARA GRUPOS
Convenção do Rotary International de 2016
Seul, Coreia do Sul
28 de maio a 1º de junho de 2016
INSTRUÇÕES
Grupos que precisarem de 15 ou mais quartos podem fazer o pedido de reserva de grupos pelo site www.onpeak.co/rotary-groupform. Uma
confirmação será enviada assim que o pedido de reserva for aprovado. Os formulários impressos de hospedagem para grupos continuam
disponíveis, caso não queira usar o sistema on-line. A onPeak processa todos os pedidos por ordem de chegada, e formulários incompletos
poderão atrasar ou cancelar a reserva.
•	Formulários entregues antes de 3 de junho de 2015 não serão considerados.
•	Pedidos recebidos até 1° de setembro de 2015 têm maior probabilidade de serem atendidos.
•	Depois de recebido seu formulário, enviaremos a carta de oferta oficial de quartos. Cumpra o prazo mencionado no documento
(RETURN DUE DATE), pois reservas que não forem feitas até esta data serão canceladas.
•	Um depósito será cobrado no cartão de crédito no ato do processamento.
•	Pedidos de reserva de quartos podem ser modificados sem multa até 1° de dezembro de 2015.
•	
O pagamento de dois pernoites e respectivas taxas não é ressarcível e deve ser feito até 1° de dezembro de 2015.
•	Para mais informações, veja a página 2.

1. DADOS DO GRUPO

3. HOTÉIS

Nome do grupo

Liste até três hotéis por ordem de preferência. A onPeak fará o
possível para acomodar seu pedido, mas se não houver lugar nos
hotéis de sua escolha, é possível que tenha que ficar em outro hotel.

Endereço

1.

Cidade

Estado/Província

2.

Código postal

País

3.

DEPÓSITO

2. REPRESENTANTE DO GRUPO

Depois que receber e aceitar o que está na oferta oficial de quartos, você terá que fornecer o número e data de validade do cartão
de crédito apenas para segurar a reserva, já que a cobrança não
é feita nesta hora. Até meados de novembro de 2015 a onPeak
enviará fatura com o equivalente a duas diárias mais impostos
para cada quarto reservado, para ser quitada por transferência
eletrônica em wons em nome do hotel. Este pagamento não pode
ser feito com cartão de crédito ou débito. Se o pagamento das
duas diárias mais impostos não for feito até 1° de dezembro de
2015 e o comprovante enviado ao coordenador de seu grupo na
onPeak, a reserva será cancelada. Para mais informações, leia as
Diretrizes Oficiais. O grupo deve arcar com qualquer taxa associada
com a transferência de fundos.

Sobrenome
Nome
Empresa
Telefone (inclua código de área do país e cidade)
Fax (inclua código de área do país e cidade)
E-mail

ENVIE O FORMULÁRIO PREENCHIDO A:
Ao enviar este formulário, você autoriza a onPeak a compartilhar os
dados coletados com o hotel reservado. Portanto, tais informações estarão sujeitas à política de privacidade do respectivo estabelecimento.

onPeak, Attn: Rotary Group Coordinator
350 North Clark Street, Suite 200
Chicago, IL 60654 EUA
E-mail: rotarygroup@onpeak.co
Fax: +1-312-329-9513

Coloque sua solicitação de quartos nos espaços abaixo. Se solicitar quartos em diferentes hotéis, envie uma solicitação referente a cada hotel. Por exemplo, para 20 quartos no Hotel A e 15 no Hotel B, seriam necessários dois formulários separados, um para os 20 no Hotel A e outro para os 15 no Hotel B.
Dia da
semana/
Data
N° de
quartos
solicitados

Dom
22
mai

Seg
23
mai

Ter
24
mai

Qua
25
mai

Qui
26
mai

Sex
27
mai

Sáb
28
mai

Dom
29
mai

Seg
30
mai

Ter
31
mai

Qua
1
jun

Qui
2
jun

Sex
3
jun

Sáb
4
jun

Dom
5
jun

Seg
6
jun

Ter
7
jun

Total
de pernoites
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DIRETRIZES OFICIAIS
O Rotary International tem obrigação contratual de ocupar um número mínimo de leitos nos hotéis de cada cidade que sedia a sua
Convenção, sob pena de pagamento de multa. Para evitar que isso aconteça e garantir que os grupos tenham seus quartos, o RI requer
que estes paguem por duas diárias reservadas e respectivas taxas antecipadamente. Consulte a fatura do hotel para mais detalhes.
Grupos que solicitarem no mínimo 15 quartos devem seguir o cronograma abaixo.

3 de junho a 1° de setembro de 2015: entrega dos Formulários de Hospedagem para Grupos
•	Os Formulários de Hospedagem para Grupos (impressos e eletrônicos) serão processados pela onPeak por ordem de chegada.
Formulários recebidos antes de 3 de junho de 2015 não serão considerados, e os entregues após 1° de setembro de 2015 serão
considerados com base na disponibilidade de quartos. Não serão aceitas reservas por telefone.
•	A onPeak aceitará reservas feitas pessoalmente na Convenção do RI de 2015 em São Paulo. Entretanto, o formulário pode ser enviado ao endereço abaixo a partir de 3 de junho de 2015.
•	O representante do grupo receberá a carta de oferta oficial de quartos dentro de 10 dias úteis do recebimento do pedido. As
respostas devem ser entregues à onPeak até a data especificada no documento, indicando aceitação, correção ou não aceitação,
junto com o número do cartão de crédito caso esteja reservando os quartos.
•	A oferta dos quartos será cancelada se o grupo que não se manifestar até a data especificada.
•	Após o recebimento do formulário aceitando os preços oferecidos e verificados os dados do cartão, um funcionário da onPeak
contatará o representante do grupo.
•	O hotel também poderá enviar documento com normas específicas para o representante assinar.

1° de dezembro de 2015: prazo para depósito/alterações
•	Os grupos têm até 1° de dezembro de 2015 para modificar a reserva sem pagamento de multa. A onPeak enviará fatura com o
total das diárias do grupo dentro de três semanas antes desta data. O pagamento das duas diárias mais impostos pode ser feito por
transferência eletrônica em wons em nome do hotel e enviado diretamente ao hotel com cópia à onPeak. Este pagamento, que
não pode ser feito com cartão, deve ser recebido no hotel até 1° de dezembro. O grupo deve arcar com qualquer taxa associada à
remessa de fundos.
•	A reserva será cancelada se o pagamento não for feito até 1° de dezembro de 2015 e o comprovante enviado à onPeak.
•	A partir desta data, nenhum pagamento antecipado será devolvido caso haja redução do número de pernoites ou cancelamento
de todos os quartos. Redução no número de quartos ou cancelamentos devem ser feitos pelo representante do grupo diretamente
com a onPeak. Qualquer pagamento antecipado será retido pelo hotel como taxa de cancelamento.

31 de março de 2016: prazo para entrega de todos os nomes
•	Último dia para informar os nomes das pessoas que ocuparão os quartos. Quartos cujos hóspedes não forem designados terão a
reserva cancelada e o respectivo depósito retido como taxa de cancelamento. Os grupos têm até 15 de abril para mudar os nomes
dos ocupantes dos quartos, porém, todos os quartos deverão estar designados aos respectivos hóspedes até 31 de março.

Cheque com o hotel para saber quando o representante do grupo deve passar a se comunicar diretamente com o hotel
a respeito de qualquer assunto referente à reserva.
Encaminhe suas dúvidas para:
onPeak
Rotary Group Coordinator
350 North Clark Street, Suite 200
Chicago, IL 60654
EUA
E-mail: rotarygroup@onpeak.co
Fax: +1-312-329-9513

Para uso exclusivo da onPeak:
Received:
Agent:
Hotel:
Offer:
Acc:
Deposits:
Rooms:
Total paid:

ID:

FORMULÁRIO DE HOSPEDAGEM
PARA GRUPOS
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HOSPEDAGEM EM SEUL
Mais hotéis poderão ser adicionados conforme a demanda. Consulte www.onpeak.co/rotary para as taxas mais recentes.

Hotel

1

p

Conrad Seoul

2

Courtyard by Marriott Seoul Times Square

3

Four Points by Sheraton Namsan Seoul

4

Grand Ambassador Seoul

5

Grand Hyatt Seoul

6

Ibis Ambassador Seoul Insadong

7

Ibis Ambassador Seoul Gangnam

8

Ibis Budget Dongdaemun

9

Imperial Palace

10

Millenium Seoul Hilton

11

p,

12

Ramada Seoul Jongno

13
14

MVL Hotel Kintex

Somerset Palace

l

Stanford

15

Urban Place Gangnam

16

Westin Chosun Seoul

p


Hotéis para participantes oficiais (esses hotéis estarão disponíveis para governadores de 2015-16, governadores eleitos, ex-diretores do RI, e presidentes de comissões do RI de 2016)

l Hotel para dirigentes de Intercâmbio de Jovens
Hotel oficial do Instituto Internacional

Os preços (em wons) são para ocupação simples ou dupla, a menos
que indicado de outra forma, e incluem imposto sobre valor
agregado, taxa de serviço e comissão de 7% para a onPeak.
Haverá acréscimo ao valor se mais de duas pessoas ficarem no
quarto. O café da manhã está incluso, a não ser que indicado
de outra forma.
Observação: os nomes dos tipos de quartos podem variar, mas são
equivalentes a apartamento simples ou duplo.

