SMĚRNICE
SM RNICE PRONÁJMU
LEDOVÉ PLOCHY
NA ZIMNÍM STADIONU KLATOVY
I. Všeobecné údaje:
1. Ledová plocha se pronajímá soukromým i právnickým osobám v době provozu
ledové plochy (zpravidla od srpna do konce března) za účelem sportovního
využití.
2. Oprávněná osoba pro poskytování termínů na pronájem ledové plochy je vedoucí
ředitel zimního stadionu (dále jen ZS), popř. jeho zástupce.
3. Začátek a konec pronájmu se řídí zveřejněným hodinovým rozpisem. Tyto
stanovené časy určují, kdy uživatel smí nejdříve vstoupit na ledovou plochu,
dobu využití a dobu, kdy musí uživatel nejpozději opustit ledovou plochu.
4. Hodinový rozpis je sestaven nejpozději v pátek pro následující týden, je k
dispozici na informačních tabulích u vrátnice ZS a na www stránkách zimního
stadionu. Zájemcům na požádání zasíláme pravidelně týdenní program emailem.
5. Před vstupem na ledovou plochu (do šatny) se uživatel prokáže vrátnému
dokladem o zaplacení pronajatých hodin (dokladem o zaplacení služeb
spojených s pronájmem).
6. Přísný zákaz vstupu na ledovou plochu v době úpravy ledové plochy. Při
porušení zákazu nebude ledová plocha upravena.
7. K jednomu pronájmu je automaticky k dispozici jedna šatna s využitím sprch. V
případě volné kapacity šaten je možno dohodnout využití i více šaten.
8. Šatna a sprchy jsou k dispozici 30 minut před začátkem pronájmu ledové plochy,
pokud nebylo dohodnuto jinak. Opustit šatnu a sprchy je nutné nejpozději 30
minut po skončení pronajatých hodin ledu, pokud nebylo dohodnuto jinak.
9. Pořadatelskou a zdravotní službu si uživatel zajistí na vlastní náklady.
10. Případné problémy během pronájmu v nepřítomnosti ředitele ZS budou řešeny
s ledaři a vrátnými.

II. Platební podmínky:
1. Částku za pronájem ledové plochy uhradí uživatel v plné výši dle rozpisu ledové
plochy a platného ceníku nejpozději při převzetí klíče od šatny, pokud nebylo
dohodnuto jinak.
2. Ceny za pronájem ledové plochy se řídí aktuálním ceníkem služeb ZS.
3. Do ceny za pronájem ledové plochy je zahrnuta spotřeba energií včetně využití
šaten a sprch.

4. Za využití šaten a sprch zaplatí uživatel na vrátnici ZS vratnou zálohu ve výši
500,- Kč/šatna, pokud nebylo dohodnuto jinak. Tato záloha je uživateli vrácena
po předání šatny a sprchy v původním stavu a předložení dokladu o zaplacení
zálohy.

III. Rezervace a vypovězení:
1. Objednávky na pronájem ledové plochy se přijímají průběžně.
2. Ledovou plochu si uživatel může rezervovat u ředitele ZS telefonicky v pracovní
dny od 7,00 do 14,30 hodin na telefonním čísle 376 311 845, 777 699 721,
písemně nebo elektronickou poštou (zsklatovy@seznam.cz).
3. Sjednané hodiny může uživatel vypovědět pouze po dohodě s ředitelem ZS.
4. Sjednané hodiny může uživatel vypovědět nejpozději 3 pracovní dny před
samotným pronájmem. Zaplacená záloha je uživateli vrácena v plné výši.
5. Pokud uživatel vypoví sjednané hodiny v pozdějším termínu než 3 pracovní dny
před samotným pronájmem, zaplacenou zálohu provozovatel použije na pokrytí
nákladů na provoz zrušených hodin.
6. Pokud sjednané hodiny uživatel nezaplatí nejpozději 3 pracovní dny před
samotným pronájmem, provozovatel nabídne tyto hodiny jinému uživateli.
7. Provozovatel může sjednané hodiny vypovědět bez udání důvodu. Zaplacená
záloha bude v tomto případě uživateli vrácena v plné výši.

IV. Závěrečná ustanovení:
1. Uživatel musí dodržovat provozní řád ZS a ostatní nařízení a řády ZS, bude dbát
na pořádek a nebude úmyslně znečišťovat prostory sportovního zařízení.
2. Uživatel je povinen zajišťovat řádnou ochranu majetku, který mu provozovatel
přenechal k dočasnému užívání, bude dbát na šetrné zacházení s vybavením.
3. Šatnu udržuje uživatel v čistotě a pořádku, při odchodu ze šatny po sobě uklidí.
4. Klíč od šatny si dobře uschovejte. Nenechávejte v šatně nebo na hale své osobní
doklady nebo cennosti. Vaše osobní věci odkládáte v šatně na svou vlastní
zodpovědnost. Za Vaše odložené věci neručíme.
5. Šatny jsou v zimním období tepelně vytápěny, proto okna otevírejte jen po dobu
nezbytně nutnou.
6. Tato směrnice může být doplněna nebo pozměněna.

V Klatovech dne 1.4.2009

………………………………..
ing. Pavel Kaňák
ředitel společnosti

