SPLOŠNI POGOJI O NAJEMU ŠPORTNEGA OBJEKTA – »Za praznovanje rojstnega dne«

1. člen
Splošni pogoji so del pogodbe o najemu športnega objekta za praznovanje rojstnega dne, ki
bo potekalo v skladu z izbranom terminom.
2. člen
Najemnik se zavezuje plačati najemnino za najeti prostor v znesku, ki je izpisan v povzetku
rezervacije. Najemnik mora svojo obveznost poravnati v roku po izstavljenem računu, ki ga
prejme konec tekočega meseca.
3. člen
V primeru odpovedi najema zaradi višje sile (bolezen - zdravniško potrdilo), se pogodbeni
stranki zavezujeta najti sporazumno rešitev za izvedbo praznovanja v nadomestnem terminu.
V primeru odpovedi termina najema je najemodajalec upravičen zaračunati 21,50 EUR
administrativnih stroškov.
4. člen
Najemnik se obvezuje, da bo spoštoval hišni red, ki je objavljen na spletni strani www.sportsezana.com. Najemodajalec izjemoma najemniku dovoljuje, da v najeti prostor vnaša hrano
in pijačo, najemnik pa se obveže, da bo uživanje hrame izvajal izključno na označenem
prostoru, kjer je postavljena miza.
Najemnik se zavezuje, da bo poskrbel za vstop vseh udeležencev praznovanja s čisto športno
obutvijo. V primeru, da najemnik objekt zapusti neočiščen, kot posledica uporabe umazane
športne obutve in / ali ostankov hrane, si najemodajalec pridržuje diskrecijsko pravico, da
najemniku obračuna čiščenje v znesku 61,00 EUR (vključen DDV), najemnik pa se s podpisom
pogodbe odreka pravici do pritožbe.
Najemnik je dolžan poskrbeti, da so ob prenehanju najema prostori v enakem stanju kot ob
začetku najema ter ne sme posegati v objekte in opremo ter ogrožati njihovo varno uporabo.
V kolikor bi v času najema prostora nastala škoda, se o povzročeni škodi sestavi zapisnik, v
katerem se ugotovi vrsta in višina povzročene škode. V kolikor pride do uničenja najetih
športnih rekvititov, se uničenje zaračuna po veljavnem ceniku Spletne trgovine Čaplja
Najemnik je dolžan škodo poravnati v roku 15 dni od dneva, ko mu za povzročeno škodo
najemodajalec izstavi račun.
5. člen
Najemnik uporablja najemne prostore na lastno odgovornost. Prav tako je dolžen poskrbeti
za varnost udeležencev v času najema objekta.

