Готель «Заграва» пропонує Вам пройти онлайн-реєстрацію.
Для цього Вам необхідно заповнити поля реєстраційної карти гостя, відмічені червоною зірочкою «*», і відправити нам на електронну адресу  разом зі скан копією документів, що засвідчують особу (паспорт, права, вид на проживання, закордонний паспорт)
Гарного Вам дня і бережіть себе!
До скорої зустрічі!

Hotel Zagrava offers you online registration.
Be so kind, as to fill in the fields of the registration card marked with a red asterisk “*” and send us by e-mail this card with a scan-copy passport.
Have a nice day and take care!
See you soon!


Реєстраційна картка гостя
Guest registration card


Готель «Заграва»
Hotel “Zagrava”

* Прізвище/Surname ______________________	Кімната № / Room № ________ 
* Ім'я/Name ______________________________	Прибув/Check-in 
time 14:00		__________
* По батькові _____________________________	Вибув/Check-out 
time 12:00		__________

Вид оплати/Kind of payment _________________	Вартість/ Price	__________
* Дата народження/Date of birth _____________________
* Паспорт серії №/Passport№ _______________________

Адреса місця проживання: __________________________
* Телефон/Tel. ______________________		E-mail ______________________

У разі виникнення пожежі повідомити адміністрацію готелю за телефоном “10” або у пожежну службу № 101. Застосуйте заходи евакуації і сповістіть гостей найближчих номерів. Всю відповідальність за перебування в номері після 23 години осіб які не проживають у готелі, і наслідки , що виникли в результаті  перебування осіб у номері, гості приймають на себе. Готель не несе відповідальність за майно і цінності гостей, якщо вони не здатні на зберігання і не знаходяться в сейфі готелю. Фото та відеозйомка на території  готельно-ресторанного комплексу без узгодження з адміністрацією готелю заборонена. У випадку нанесення шкоди майну готелю, гість зобов'язаний відшкодувати збитки. 

In case of fire, notify the hotel by calling “10” or to the fire service № 101. Take evacuation measures and notify the nearest rooms. All responsibility for staying in the room after 23 hours of non-hotel guests, and the consequences arising from the stay of persons in the room, guests assume. The hotel is not responsible for the property and valuables of guests if they are not able to store and are not in the hotel safe. Photo and video shooting on the territory of the hotel-restaurant complex without the consent of the hotel administration is prohibited. In case of damage to the hotel property, the guest is obliged to reimburse the damage.


З пам'яткою про правила пожежної безпеки 			* Підпис/Signature
та з правилами проживання ГРК “Заграва”
ознайомлений/ Agreed with fire safety rules and			________________
hotel stay rules


