SMLOUVA O PROPŮJČENÍ TĚLOCVIČNY
Základní škola Bílá Lhota,okres Olomouc,příspěvková organizace
zastoupená ředitelem Radkem Pospíšilem
uzavírá smlouvu s org....................................................
.....zastoupenou...............................................................
na základě zák. č. 116/1990 Sb. v platném znění o užívání nebytových prostor a zřizovací listiny .
Smlouva je uzavřena na období od.............................do………………...../ na dobu neurčitou /
v čase……………..
Užívání tělocvičny školy, šatny a hygienického zařízení u tělocvičny je vázáno na tyto podmínky:
1. Příslušné prostory se propůjčují výhradně k provádění sportovního výcviku, nikoliv pro vystoupení nebo
utkání pro veřejnost. V tělocvičně nelze hrát kopanou, nutná sálová sportovní obuv.
2. Vstup do prostoru tělocvičny je povolen pouze pod vedením vedoucího (trenéra), který je zodpovědný za
dodržování pořádku a bezpečnosti. Organizace je povinna ohlásit jména odpovědných vedoucích . Ta jsou
součástí této smlouvy.
3. Vedoucí cvičební hodiny je povinen hlásit ihned každou závadu a poškození školníkovi, v případě
závažnějšího poškození řediteli školy. V případě poškození vlastním zapřičiněním zajistit v co nejkratší době
uvedení do původního stavu. Vedoucí cvičební hodiny odpovídá za bezpečnost a zdraví cvičících.
4. Vedoucí a cvičenci jsou povinni dbát na dodržování provozního řádu školního tělovýchovného zařízení.
Ředitelství školy, školník a správce kabinetu Tv mají právo kdykoliv se přesvědčit o dodržování podmínek
smlouvy. Jejich pokynů musí být uposlechnuto.
5. Při nedodržování ustanovení této smlouvy bude tato okamžitě vypovězena.
6. Škola si vyhrazuje právo, aby v nutných případech bylo tělovýchovné zařízení uvolněno pro potřebu školy.
Organizaci bude změna včas oznámena.
7. Nájemce povede evidenci o době užívání, kterou bude předkládat k vyúčtování řediteli školy. Evidence
odpovídá rozvrhu hodin, pokud nedošlo k odhlášení u vedení školy.
8.Nájemné činí 150,-Kč za hodinu /i turnaj/. Tato částka může být v souvislosti s dalšími úpravami cen po
dohodě s organizací upravena i během období, na které je tato smlouva sepsána. Pro cvičení místních organizací
/spadajících pod spádovou oblast ZŠ Bílá Lhota/ tvoří částka 60% nájemného.
9. Úhrada nájemného bude prováděna k 30.12. a 30.6., jinak do 15 dnů od posledního cvičení v daném půlroce
poukázáním příslušné částky na provozní účet školy u ČSp.č.ú.180 965 1339/0800. V případě nedodržení
termínu splatnosti je nájemce povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den
prodlení.
10. Rozvrh hodin na zapůjčení tělocvičny: odpovídá aktuálnímu zveřejněnému provozu v tělocvičně.
11. Vedení oddílů /nájemce/ zabezpečí dodržování všech bezpečnostních opatření v souladu s režimem
tělocvičny, BOZP a současně se zavazuje uhradit veškeré škody vzniklé v průběhu vlastního využívání prostor a
příslušného okolí školy .Dále odpovídá za vrácení klíčů po skončení cvičebního období vedení školy k termínu
ukončení výkazu cvičení. Nájemní poměr končí výpovědí kterékoliv ze stran s měsíční výpovední lhůtou.
Příp.kontakt : tel 585340773, zsbilalhota@seznam.cz
12. Pravidla používání lezecké stěny jsou dána provozním řádem lezecké stěny . Poplatek činí 40 Kč na osobu, u
žáků 50% dané částky. Hradí se předem u provozovatele tělocvičny

13. Zodpovědný vedoucí (trenér) organizace: ......................................
jméno

14. Držitel klíčů /odp.vedoucí /: ........................................................
jméno(a)

..................................................
podpis,razítko

...................................................
podpis

15.Kontakt na zástupce organizace: .................................................................................................../adresa,telefon/
Bílé Lhotě
V...............................................

dne.......................

....................................................
ředitel školy

