REZERVACE sportoviště – městské haly - na sezónu: 2019

– 2020

Společnost SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o. se zavazuje poskytnout sportoviště – městskou halu - pro níže uvedenou činnost:
Druh činnosti:
Výše uvedenou činnost máme zájem provozovat ve dnech a hodinách (den/hodina rezervace):
Termín zahájení a ukončení činnosti:
Název organizace, která se k této činnosti zavazuje:
Jméno odpovědné osoby:
Telefon:
E-mail:
Fakturační adresa + IČO:
Dodací adresa (pokud není shodná s fakturační):
Způsob platby HOTOVĚ / FAKTURA
Upřesněte svůj požadavek:
Počet kurtů (1 – 4), zasedací místnost, aerobní sál, kabinet, šatna, boxerský sál, malý tělocvičný sál, badmintonový kurt (pole 13). Další požadavky -sportovní vybavení : kůly, volejbalové sítě, badmintonové sítě, zapůjčení raket, mantinely pro florbal,
branky (házenkářské, fotbalové, florbalové), basketbalové koše, míče, zvuková aparatura (malá, velká) .
Cena za jednotku vč. DPH:
Rezervace se stává závaznou v okamžiku potvrzení, jež bude odesláno na váš e-mail.
V případě, že uživatel řádně předem nezruší rezervaci sportoviště (osobně, telefonicky, mailem), bude mu účtována cena
v této výši:
0% z ceny za tréninkovou jednotku při zrušení rezervace nejméně 4 dny předem20% z ceny za tréninkovou jednotku při
zrušení nejméně 2 dny předem
50% z ceny za tréninkovou jednotku při zrušení v den rezervace a v den předcházející
Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit rezervaci v případě 2 x nevyužitého sportoviště bez předchozího zrušení rezervace
uživatelem, a to minimálně 2 dny předem!
V případě požadavku na pronájem více jak dvou kurtů si provozovatel vyhrazuje právo na uzavření dodatku k této rezervaci
s individuálním požadavkem na poplatek při zrušení rezervace ze strany objednatele.
Užívání sportovišť se řídí Provozním řádem městské haly. Cena za užívání jednotlivých ploch je stanovena ceníkovou sazbou,
kterou schvaluje Rada města.
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.

Přijato dne:

Podpis objednatele:

