Pogodbeni stranki Plavalni klub Ilirija, Celovška 3, 1000 Ljubljana, matična številka:
5162831, davčna številka (davčni zavezanci): SI78172136 (v nadaljevanju ponudnik)
in
___________________________________, stanujoč ____________________________,
v _______________________, telefon______________________,
e-naslov_________________________ kot najemnik sklepata
POGOBO O NAJEMU ZELENICE PLAVALNEGA KLUBA ILIRIJA
1.
Ponudnik se zavezuje, da bo proti plačilu ____________ evrov oddal za naročnika
celotno zelenico bazena Ilirija dne____________________v času med _____do_______
ure vključno z vsem pripadajočim inventarjem na zelenici (wc, žar, mize, klopi, igrala,..).
2.
Pogoji in ponudba najema:
- Varščina v višini 100 evrov, ki se vrne v celoti v kolikor ni povzročene škode ali
nesnage, drugače pa se porabi varščina za kritje stroškov nastalih v času piknika
in jo je potrebno poravnati na dan piknika ali prej.
- Za potrditev najema in rezervacijo željenega termina je potrebno plačati aro v
višini 50 evrov, ki se vrne v celoti v kolikor je piknik odpovedan zaradi dežja, ali
če najemnik odpove rezervacijo vsaj 14 dni pred pričetkom dneva ko ima
sklenjeno rezervacijo. Znesek 50 evrov se upošteva kot del plačila najema. Drugi
del je potrebno skupaj z varščino plačati najkasneje na dan najema. V kolikor
najemnik odpove najem manj kot 14 dni pred pričetkom rezerviranega termina se
ara zadrži in se upošteva kot najem (razen v primeru dežja).
- Najemnik se zavezuje da je v celoti odgovoren za varnost in dejanja udeležencev
najemnega prostora, ter ves inventar v sklopu najema.
- Najemnik se zavezuje da bo po končanem najemu zelenico pustil v prvotnem
stanju (klopi, mize, igrala in ostalo).
- Strogo prepovedano je premikanje šotorov ali odkrivanje le teh.
- Parkirišče je na voljo za najemnika v času med 15.00 do 4.00 naslednjega dne, ter
med vikendom ves čas (na parkirnih mestih, ki so prosti).
- Uporaba bazena je dovoljena skozi glavni vhod z doplačilom dva evra za odrasle
in brezplačno za otroke do 12 leta starosti.
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Najemnik se obveže, da bo po končanem najemu zaklenil zelenico in ključe oddal
na dogovorjeno mesto.
Med 25.6.2018-24.8.2018 je najem med tednom zaradi potrebe plavalne šole
možen od 16.15 ure dalje.
3.

Najemnik sprejme vse pogoje najema.
4.
Organizator si pridružuje pravico prilagoditi oziroma odpovedati najem v kolikor to
zahtevajo razmere.
5.
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno. V primeru, da se ne bi uspeli
sporazumeti, soglašata, da se rešijo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.
6.
Pogodba je napisana v dveh izvodih, za vsako stranko po en izvod.

Sklenjeno in podpisano v Ljubljani, dne ________________.

Najemodajalec: Plavalni klub Ilirija,

Najemnik:

S podpisom potrjujem prevzem are v višini
50 evrov, ki se bodo upoštevali pri ceni najema.
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NAVODILA NAJEMNIKOM PIKNIK PROSTORA
KLJUČI: prejeli ste tri ključe (ključavnica vhod ograja, wc in vhod kuhinja-žabica), po
zaključku najema, ključe vržete v klubski nabiralnik oz. po dogovoru.
PARKIRANJE: parkiranje je možno med tednom med 15.00-4.30, med vikendi je zapornica
dvignjena. Vsa vozila, ki bodo ostala na parkirišču po teh urah (zapornica se med
ponedeljkom in petkom spusti ob 4.30) bomo odstranili na stroške lastnika.
LUČI ZUNAJ: stikala zunanjih luči se nahajajo na črnem plastičnem razdelilcu s stikali ob
odprtini, ki ločuje kuhinjo in zunanjost (zgoraj), prav tako se nahaja stikalo za reflektorja za
igrišče odbojke.
STRANIŠČE: luč na stranišču se prižge na stikalu desno od lijaka.
GLASBA: jakost glasbe morate prilagoditi uram in splošnim določilom o javnem redu in miru.
PO KONČANEM NAJEMU: po končani uporabi zelenice morate ugasniti luči, zelenico
očistiti in jo pustiti v stanju kot ste ga prejeli (očiščeno), v kolikor bodo cigaretni ogorki, smeti
ali druga nesnaga po zelenici, mizah ali na wc-ju, bomo pobiranje in čiščenje odšteli od
varščine. Smeti je potrebno odnesti v kontejnerje, ki se nahajajo ob zapornici pri izhodu s
parkirišča. Ne pozabite zapreti rolete v kuhinji in kuhinjo zakleniti z žabico.
INVENTAR: vsako uničenje inventarja se zaračuna po ceniku
CD-RADIO: v kolikor ste prejeli tudi cd-radio, ga morate po končani uporabi pospraviti v
kuhinjo.
OSTALO: šotorov ni dovoljeno odpirati oziroma prestavljati ali kakor koli prilagajati.
UPORABA BAZENA: bazen lahko uporabljate po posebnem ceniku ob predhodni najavi
preko glavnega vhoda.
MIZE IN KLOPI: po končani uporabi je potrebno zložiti klopi na očiščene mize in jih postaviti
v začetno stanje.
ŽAR: Ena od plinskih jeklenk je priključena na plinski žar, druga se nahaja v kuhinji. Pred
uporabo je potrebno odpreti glavni ventil na jeklenki in ga po končani uporabi zapreti. V
kolikor je potrebna menjava jeklenke, se ključ nahaja pod žarom. Po končani uporabi je
potrebno žar temeljito očistiti!
LIJAK IN KUHINJA: po končani uporabi je potrebno očistiti lijak in kuhinjo.

PREPOVEDANA JE UPORABA ODPRTEGA OGNJA!
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