
Příloha č.1 

Návrh přihlášky k prodeji 

Mezinárodní mistrovství juniorů ČR ve stolním tenise 

12.3. – 14.3.2010 

Hluk 

 

 

Společnost/jméno:....................................................................................................................  

Adresa:...................................................................................................................................... 

Město:.......................................................................................................................................  

 

Osoba oprávněná jednat za společnost:....................................................................................  

Kontaktní osoba:.......................................................................................................................  

 

Mobil:....................................................................... 

Mail:.........................................................................  

Tel./Fax: .................................................................................................................................. 

 

IČO:.........................................................................  

DIČ:.........................................................................  

 

Číslo účtu:………………………………………………/..............  

Způsob platby: hotově / bankovním převodem ..........  

Variabilní symbol: ....................................................  

 

Sortiment zboží: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

 

Rozměr stánku (hloubka x šířka): .............................. Přípojka el. 230 V: …………ano / ne  

Vlastní posezení – velikost:………………… m2 ........... Počet míst:...................................  

 

Datum příjezdu: ....................................................  Čas příjezdu: .......................................... 

Počet celkem dnů:....................................................................  

Fakturovaná cena: ...................................................................  

Počet personálu: ......................................................................  

 

 

 

 

 

 

Datum: ……………………………… Podpis:……………………………………  

Sport Hluk, příspěvková organizace, bankovní spojení: 43-6169420227/0100 

Sídlo: Boršická 1313, 687 25 Hluk, statutární orgán – ředitel: Karel Bojko 

IČ: 72033801  DIČ: CZ72033801 

 



  

Příloha č.2 

Informace o akci 

Pořadatelem Mezinárodního mistrovství juniorů 2010 ve stolním tenise neboli 

Czech Junior OPEN 2010 je jako již po několikáté TJ Spartak Hluk. Turnaj se koná 

v městské sportovní hale.  

Jedná se o velkou sportovní událost. Přihlášeni jsou účastníci z 9 zemí. Očekává se 

účast evropské juniorské špičky a početná divácká návštěva.  

Vstupní podmínkou na prezentování Vaší firmy je vyplnění a doručení této 

přihlášky na adresu sídla Spor Hluk. Pořadatel si vyhrazuje plné právo rozhodnutí o přijetí 

či odmítnutí žádosti o krátkodobý pronájem. Společně s potvrzením přihlášky zašle 

pořadatel smlouvu o krátkodobém pronájmu, na základě které uhradí nájemce smluvní 

částku.  

O stanovišti pro umístění stánku rozhoduje pořadatel akce. 

Provozovatel zjišťuje za smluvní cenu prostor, stůl a židle dle počtu přihlášených 

osob.   

Pořadatel neodpovídá ani za provoz a případné krádeže ve stáncích.  

V případě zájmu je možné si rezervovat ubytování na ubytovně při sportovní hale. 

Cena za ubytování je k dispozici v ceníku ubytování na internetových stránkách haly.  

Přihlášky zasílejte na adresu: Sport Hluk, Boršická 1313, Hluk  68725 

 

Ceník pronájmu (bez elektriky) 

Druh zboží Velikost prodejní plochy 1 den 2 dny 3 dny 

Sportovní 

vybavení 

Do 5 m² 400 Kč 600 Kč 800 Kč 

Sportovní 

vybavení 

Nad 5m² 600 Kč 800 Kč 1000 Kč 

Strava pro 

sportovce 

Bez ohledu na velikost 400 Kč 600 Kč 800 Kč 

Občerstvení Pouze do 5 m² 400 Kč 600 Kč 800 Kč 

Cena za elektřinu činní 200 Kč/den bez ohledu na typ stánku

Sport Hluk, příspěvková organizace, bankovní spojení: 43-6169420227/0100 

Sídlo: Boršická 1313, 687 25 Hluk, statutární orgán – ředitel: Karel Bojko 

IČ: 72033801  DIČ: CZ72033801 

 



  

Příloha č.3 

Návrh smlouvy o krátkodobém pronájmu prostoru k umístění stánku ve sportovní 

hale Hluk 

 

 

Smlouva o předem sjednaném, krátkodobém pronájmu prostoru ve sportovní hale Hluk 

podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor, ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení) za 

sjednané nájemné mezi: 

 

Sport Hluk, zastoupený manažerem panem Karlem Bojkem, IČO 72033801, na straně 

jedné (dále jen pronajímatelem) a Panem/í/ - firmou: …………………………………., 

bydliště: …………………………… 

na straně druhé (dále jen nájemce). 

                                                                      

I. 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou od: 12.3.2010 do: 14.3.2010. 

s tím, že uhradí cenu nájmu podle platného obecního ceníku a služby s tímto nájmem 

spojené hotově v pokladně sídla Sport Hluk nebo bankovním převodem.  

 

Pronajímané prostory : …………………………………………………………………… 

. 

Cena celkem:                ………………………… 

                                                                    II. 

Pronajímatel je povinen zajistit vše co je obsaženo ve smlouvě. Nájemce užije pronajaté 

zařízení ve sjednaném rozsahu. Uhradí v plném rozsahu nájem, také případné ztráty 

inventarizovaného majetku (nábytek, vybavení) a také škody vzniklé z nedbalosti na tomto 

majetku. Nájemce je povinen po své akci uklidit všechny použité prostory a dodržet 

podmínky uvedené v provozním řádu sportovní haly Hluk. Nájemné se platí předem. 

                                                                    III. 

Nájemce se zavazuje neobtěžovat nejbližší okolí nadměrným hlukem, zápachem apod. 

Dále se zavazuje dodržet předpisy požární ochrany a zákaz kouření ve všech prostorách  

označených cedulí „Zákaz kouření“. 

 

 

 

 

 

 

V Hluku dne :……………………… 

Za pronajímatele:……………………                         Za nájemce: ………………………… 

 

 


