OBEC BOLEHOŠŤ
se sídlem Obecní úřad, Bolehošť 10, 51731 Bolehošť

Příloha provozního řádu č. 2.

Registrace k užívání společenského sálu (tělocvičny)
pro sportovní účely jednotlivců a družstev
Tato registrace je zároveň i smlouvou o zapůjčení objektu a registrovaná osoba zde uvedená zodpovídá
za dodržování provozního řádu a to i dalšími osobami, které s půjčitelem objekt užívají.

SMLUVNÍ STRANY:
PŮJČITEL (vlastník, provozovatel):

Obec Bolehošť, Bolehošť 10, 517 31 Bolehošť, IČ 00274721

VYPŮJČITEL (pořadatel):
jméno a příjmení:

…………………………………………………………………………

celá adresa:

…………………………………………………………………………

telefonní číslo / datum narození:

…………………………………… / ……… ……… ……………….

DOBA ZAPŮJČENÍ:
Dobou zapůjčení objektu se rozumí od vstupu do objektu do doby opuštění objektu. Počítá se za každých
započatých 30 minut.
Den a čas zapůjčení bude vždy předem dohodnut a zapsán do sálového kalendáře a Provozní knihy, které
spravuje provozovatel restaurace Obecního hostince.
Upřednostnění mají akce uvedené ve Společenském kalendáři obce na aktuální rok, dále ostatní společenské
akce obce, místních organizací a provozovatele restaurace Obecního hostince.
Přístup do tělocvičny je umožněn v provozní době Obecního hostince vstupem z restaurace a dále dle termínů
v Sálovém kalendáři.
V případě využití šatny I. (pod jevištěm) požádejte o otevření provozovatele restaurace.
Vyžadujete-li účetní doklad o pronájmu, obraťte se předem na půjčitele, obec Bolehošť.
Tímto zápisem dále potvrzuji:
že jsem se seznámil (a) s Provozním řádem a budu ho dodržovat,
že budu udržovat a dohlížet na čistotu a pořádek v tělocvičně,
že po ukončení činnosti vrátím vše do původního stavu, tedy před příchodem,
že budu používat výhradně čistou sportovní obuv a toto budu požadovat i po dalších členech případných
družstev nebo návštěv v tělocvičně,
že uvedu do Provozní knihy všechny poruchy, poškození a čas strávený v tělocvičně (vč. šatny).

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Registrace provedena v Bolehošti dne: ……………………

..............………………………..
Půjčitel (Obec Bolehošť)

..............………………………..
Vypůjčitel

Poznámky:
Originál této registrace je uložen u půjčitele. Kopie potvrzené registrace je předána vypůjčiteli jako doklad o
registraci půjčitele. Kopii vypůjčitel předloží k zápisu osoby do Provozní knihy v restauraci Obecního hostince v
Bolehošti. Bez řádně vyplněné registrace a následného zápisu v restauraci OH nebude umožněn vstup do
sálu. Pro užívání sálu musí být vždy alespoň jeden uživatel = zodpovědná osoba registrován. Platby za
půjčovné budou požadovány nejpozději po opuštění tělocvičny.
Sál není stavebně ani vybavením určen pro míčové sporty typu kopané, nohejbalu nebo volejbalu. Tyto
sporty budou povoleny pouze za podmínek, že nebude poškozeno vybavení sálu vč. obložení, stěn a
stropu, a že budou užívány pouze vhodné míče (na nohejbal interiérové s chlupem, na volejbal měkké nebo
Příloha provozního
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pěnové, na kopanou pěnové). Při nedodržení
podmínek hry s řádu
míčem,č.
budou
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