Sportovní klub REJTA, z. s.
Pronájem kabin SK Rejta, z.s.
Pronajímatel:
Sportovní klub Rejta, z.s. Zastoupený předsedou Jiřím Stodolovským
Nájemce:
Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:
Telefon, email:
Doba pronájmu níže uvedené nemovitosti: od …………………….. do ……………………….. tj. dnů: ……..
Pronajímatel pronajímá nájemci kabiny na hřišti SK Rejta tj. klubovnu s přilehlou šatnou a dvěma záchody.
Povinnosti nájemce:
- Při převzetí pronajímané nemovitosti zkontrolovat a nahlásit zjištěné nedostatky.
- V případě, že opustí nemovitost tuto řádně uzamknout a vypnout vodu.
- Chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování hřišť. Na hřišti se neparkuje, nejezdí se po něm,
kromě nezbytného zásobování, a to pouze v případě, že to dovolí počasí a stav hřiště.
- Chovat se tak aby svým chováním nezpůsoboval nadměrné opotřebení vybavení kabin. Nerozbíjel a
neničil nábytek, sklo a další vybavení.
- Nájemce plně odpovídá za porušování nočního klidu v době od 22:00 do 6:00.
- Nájemce je povinen předat pronajatý objekt zpět ve stavu, v jakém ho obdržel. To znamená řádně
uklizený. Úklid se netýká jen kabin s WC, ale všech venkovních prostor, případně i prostoru kolem
kontejnerů na tříděný odpad.
Povinnosti pronajímatele:
- Zkontrolovat s nájemcem stav pronajímané nemovitosti.
- Zkontrolovat a doplnit toaletní papíry na WC, houbičky případně hadry na mytí nádobí a mycí prostředek na mytí nádobí.
- Zajistit naražení sudů a zprovoznění výčepního zařízení.
- Po pronájmu odražení a vyčištění výčepního zařízení.
- Poskytnout součinnost nájemci při řešení technických problémů.
Cena za pronájem:
Cena 500 Kč za den (cca 24 hodin) a kauce 2000 Kč, kauce bude případně použita na úhradu zničeného skla,
nábytku a interiéru a případný úklid. Pakliže bude vše vráceno v pořádku bude kauce vrácena celá nájemci.
Pozor! V případě poškození dražších věcí, neuklizení … nemusí kauce stačit na úhradu nákladů. Nájemce
odpovídá za veškeré škody, které vzniknou během doby pronájmu na stavbě a věcech umístěných v ní
v plné výši, nikoliv pouze v hodnotě kauce.
Za Sportovní klub REJTA, z.s.

Za nájemce

………………………………………….

…………………………………………………

Sportovní klub REJTA, z. s.
Rejta 1272
374 01 Trhové Sviny

Doručovací adresa:
Rejta 1121
374 01 Trhové Sviny

IČ: 26645009
www.skrejta.cz
skrejta@seznam.cz

