Rezervace sportoviště – atletické haly nebo stadionu na rok 2018
Společnost SPORT Jablonec nad Nisou s.r.o. se zavazuje poskytnout sportoviště - atletickou arénu pro níže uvedenou činnost:
Druh činnosti:
závody
soustředění
trénink
jiné

Výše uvedenou činnost máme zájem provozovat ve dnech a hodinách:

Název akce:
Název organizace, která se k této činnosti zavazuje:
Jméno odpovědné osoby, telefon:

Upřesněte svůj požadavek: (zaškrtněte nebo zakroužkujte svoji odpověď)

VIP místnost
posilovna
klubovna
šatny

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

závodní kancelář č.1
závodní kancelář č.2
závodní kancelář č.3
stupně vítězů

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

rozhlas
ANO/NE
cílová kamera
ANO/NE
mikrofony+počet
uzávěrka areálu ANO/NE

počet jednorázových
parkovacích karet………..
jiné požadavky :

Fakturační adresa nebo dodací adresa (pokud není shodná s fakturační):

Způsob platby (hotově, záloha, faktura) –po dohodě určuje SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
Cena - včetně DPH: *vyplní Sport Jablonec n/N s.r.o.

Odpovědná osoba je povinna:
1) Nahlásit jakékoliv změny požadavků v tomto objednávkovém formuláři na recepci atletické arény.
2) Přiložit k objednávkovému formuláři časový program závodů.
3) Dodržovat provozní řád atletické arény.
4) Před opuštěním atletické haly nebo stadionu zkontrolovat zda uživatelé po sobě nezanechali nadměrný nepořádek.
Nadstandardní úklid se bude účtovat!
5) Podepsat formulář s časovými údaji o převzetí a předání atletické haly nebo stadionu.
6) Časy tréninkových fází soustředění budou upřesněny na místě.
7) Ohlašování veřejné produkce, §20 a §23 autorského zákona o veřejné prezentaci zvukově a zvukově obrazových výkonů
umělců, ohlašuje Ose a Integramu pořadatel akce
Ceny za užívání jednotlivých sportovních ploch jsou stanoveny ceníkem, schváleným Radou města.
Služby, které nejsou obsaženy v ceníku, budou dohodnuty při osobním jednání a jejich cena bude zapracována do této dohody.
Při pořádání závodů i soustředění jsou k dispozici výškařské i tyčkařské doskočiště, vrhačský sektor, dálkařský sektor, laťky, hrabla,
pásma, lajny, výseče, překážky, stojany, ukazatele, praporky, značky, židle, stolky, lavičky, střídačky, výdej náčiní a nářadí, příprava
stanoviště jednotlivých disciplín a poté úklid celého objektu.
Každý pořadatel sportovního podniku může uplatnit opětné právo na rezervaci stejného termínu v následujícím roce, nejpozději však
do 6 měsíců před samotným termínem konání sportovní akce.
Svým podpisem zároveň potvrzuji, že souhlasím se všemi ustanoveními provozního řádu atletické arény.

Fakturační adresa:
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
U Stadionu 1
466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 25434411
DIČ: CZ25434411

Datum a podpis odpovědné osoby

Požadavky na závody:
Otevření atletické haly:

Otevření závodních kanceláří, rozhlasu,cíl. kamery,VIP, atd:

Připravit tyto disciplíny a náčiní + časový pořad závodů (příloha):

