Datum podání žádosti:

Rezervace na užívání sportoviště (jednorázová akce) – městské haly - 2018

– 2019

Společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se zavazuje poskytnout sportoviště – městskou halu - pro níže specifikované účely:

Název a druh akce:
Akce se uskuteční dne/ ve dnech ( datum a reálný začátek a konec v hodinách):
Název organizace, která akci pořádá a organizuje:

Jméno odpovědné (kontaktní) osoby:
Telefon:
E-mail:
Fakturační adresa + IČO:
Dodací adresa (pokud není shodná s fakturační):
Způsob platby: HOTOVĚ x FAKTURA
Upřesněte svůj požadavek:
Počet kurtů (1-4), zasedací místnost, aerobní sál, kabinet(y), počet šaten, boxerský sál, malý tělocvičný sál, výsuvné tribuny,
vyhrazené parkoviště, stravování v restauraci, bufet, výpočetní technika, kuchyňka.
Další požadavky – sportovní vybavení: volejbalové kůly, sítě, badmintonové sítě, basketbalové koše, mantinely, lavičky, stolky,
židle, časomíra, branky, míče, paravány, ochranné podlahové pásy, zvuková aparatura (malá, velká), mikrofon s mikroportem
Celková cena vč. DPH:

Sankce v případě zrušení smluvené akce 30 dní a méně před daným termínem:
10% z celkové ceny vč. DPH
Užívání sportovišť se řídí Provozním řádem městské haly. Cena za užívání jednotlivých ploch je stanovena ceníkovou sazbou, kterou schvaluje
Rada města. Objednávka se stává závaznou v okamžiku potvrzení, jež bude odesláno na váš e-mail.
V případě požadavku na pronájem vice jak dvou kurtů nebo celodenních pronájmu městské haly nebo její části si provozovatel vyhr azuje
právo na uzavření dodatku k této objednávce s individuálním požadavkem na poplatek při zrušení rezervace ze strany objednatele.
Pro uložení cenných předmětů a finanční hotovosti jsou uživatelé povinni použít uzamykatelnou šatní skříňku!!!
Služby, které nejsou obsaženy v ceníku, budou dohodnuty při osobním jednání a jejich cena bude zapracována do této dohody. Změny Vašich
požadavků budou vždy projednány s odpovědnou osobou, uvedenou na tomto formuláři.
Pozn.: Touto dohodou se uživatel zavazuje používat název, který zní: Městská hala.
Svým podpisem zároveň potvrzuji, že souhlasím se všemi ustanoveními Provozního řádu městské haly a podmínkami uvedenými v objednávce.
Ohlašování veřejné produkce, §20 a §23 autorského zákona o veřejné prezentaci zvukově a zvukově obrazových výkonů umělců, ohlašuje Ose
a Intergramu pořadatel akce.
Podpis objednatele:
Datum převzetí:

