
                                                      Mestská časť Bratislava – VajnoryMestská časť Bratislava – Vajnory

ZÁVZÁVÄÄZNÁ OBJEDNÁVKA ZNÁ OBJEDNÁVKA 

NA PRENÁJOM HRACIEHO ČASU  NA ĽADOVEJ PLOCHE  PRE KOLEKTÍVNE  VYUŽITIE NA PRENÁJOM HRACIEHO ČASU  NA ĽADOVEJ PLOCHE  PRE KOLEKTÍVNE  VYUŽITIE 

Nutné vyplniť všetky modro označené polia!

A. (kontaktná osoba - povinnosť vyplniť!)

Meno: Priezvisko:
Adresa:
PSČ: Mesto:
Č.O.P.: Kontakt (GSM):
e-mail:

 Objednaný hrací čas (prosím zakrúžkovať požadovaný deň a k nemu prislúchajúci hrací čas)

Obdobie: 4.12.2010 – 31.03.2011
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
07,15 – 08,15 07,15 – 08,15 07,15 – 08,15 07,15 – 08,15 07,15 – 08,15 –––––––––- –––––––––-
08,45 – 09,45 08,45 – 09,45 08,45 – 09,45 08,45 – 09,45 08,45 – 09,45 08,30 – 09,30 08,30 – 09,30
10,15 – 12,00 10,15 – 12,00 10,15 – 12,00 10,15 – 12,00 10,15 – 12,00 10,00 – 11,00 18,00 – 19,00
–––––––––- 16,30 – 17,30 16,30 – 17,30 –––––––––- 16,30 – 17,30 –––––––––- –––––––––-

18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 18,00 – 19,00 19,30 – 20,30
19,30 – 20,30 19,30 – 20,30 19,30 – 20,30 19,30 – 20,30 19,30 – 20,30 19,30 – 20,30 21,00 – 22,00
21,00 – 22,00 21,00 – 22,00 21,00 – 22,00 21,00 – 22,00 21,00 – 22,00 21,00 – 22,00 –––––––––-

B. (povinnosť vyplniť – v prípade uplatňovania zľavy)

Meno: Priezvisko:
Adresa :
Tel (GSM): e-mail:
C. (povinnosť vyplniť – v prípade uplatňovania zľavy)

Meno: Priezvisko:
Adresa:
Tel (GSM): e-mail:

CENA ZA PRENÁJOM HRACEJ PLOCHY

Jednorázový vstup Permanentka

Vajnorský kolektív  (95€) / 60´  (80€) / 60´

Iný kolektív  (110€) / 60´  (95€) / 60´

V Bratislave: ........................................ Podpis / pečiatka: .............................................

Potvrdenie objednávky prevádzkovateľom Ľadovej plochy

Dátum prijatia: Kým: Postúpené: Komu: Č. zmluvy
____________________________________________________________________________________________________________________
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Objednávacie a platobné podmienky (tvoria súčasť objednávky): 

Z dôvodu veľkého záujmu o využívanie Vajnorskej ľadovej plochy kolektívami v čase určenom pre kolektívne využitie
sme pristúpili k zadefinovaniu kritérií pre akceptáciu objednávok: 

- Záujemca o prenájom ľadovej plochy je povinný riadne a čitateľne vypísať všetky označené polia na Objednávke.
V prípade, že si uplatňujete nárok na zvýhodnenú cenu za prenájom – pre vajnorské kolektívy, je potrebné, aby ste
vyplnili všetky tri políčka (A,B,C). 

- Každá objednávka musí byť riadne podpísaná objednávateľom. 

- Následne objednávku zašlite na fax: 02/43712494, prípadne oscanovanú na e-maiL. debnarova@vajnory.sk. 

- Po splnení  uvedených  podmienok bude Váš termín  predbežne zaregistrovaný a následne Vám bude odoslaná
správa  o registrácii.  V prípade,  že  Vami  požadovaný  termín  nebude  voľný,  budeme  Vás  obratom kontaktovať
s návrhmi iných voľných termínov.  

- Po  potvrdení  registrácie  a zarezervovaní  termínu  je  potrebné  po  výzve  -  prísť  podpísať  Zmluvu  o nájme  na
ekonomické oddelenie a uhradiť prvú platbu za prenájom ĽP (4.12.2010 – 31.12.2010) najneskôr do 30.11.2010.
Zostávajúcu platbu (za zvyšné hracie časy) bude potrebné uhradiť najneskôr do 7.01.2011. V prípade nesplnenia
podmienky platby za využívanie ĽP do určeného termínu sa zmluva stáva neplatnou! 

- Kritérium pre uplatnenie zľavy - Vajnorské kolektívy! Minimálne traja Vajnoráci“ v kolektíve. Príležitostne sa bude
vykonávať náhodná kontrola tejto podmienky. Objednávky na prenájom ľadovej plochy sa uzatvárajú22.11.2010.
V prípade,  že Vami zvolené termíny kolidujú  s termínmi už vopred zajednanými  iným kolektívom,  budeme Vás
obratom informovať a budú Vám ponúknuté iné - voľné náhradné termíny. Prednosť pri objednávaní Ľadovej plochy
- majú vajnorské kolektívy, (ktoré si majú možnosť prenájom ľadovej plochy prednostne objednať do 30.9.2010). Po
uplynutí tejto doby budú termíny voľne prístupné záujemcom z iných mestských častí.

Podmienky vrátenia peňazí:

- z dôvodu pochybenia zo strany MČ – peniaze vrátené budú
- v prípade predčasného ukončenia prevádzky ako je predpokladané trvanie sezóny (čiže skôr ako 31.3.2010) –

peniaze vrátené budú 

- z dôvodu nepriaznivého počasia – peniaze vrátené nebudú!

Poznámky:
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