Sportcentrum EDEN Beroun

Smlouva o dlouhodobé rezervaci
ve sportovním centru EDEN Beroun
Zařízení: Sportcentrum Eden Beroun
Adresa: Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
Telefon: 724 774 353
Email: info@sporteden.cz
Provozovatel: SC Eden Beroun s.r.o.,

se sídlem: Pod Homolkou 1482, 266 01 Beroun
bankovní spojení: 107-5360420247/0100
zastoupena: Ing. Jan Šimko, jednatel
IČ: 24119865, DIČ: CZ24119865
(dále jen „provozovatel“)

a

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………….
Číslo členské karty:………………………………………………………………………………………………………….
Telefon:………………………………………………………Email:…………………………………………………………
(dále jen „Objednatel“)
uzavírají tuto smlouvu a dlouhodobé rezervaci sportoviště.
I.
Specifikace dlouhodobé rezervace

Provozovatel a objednatel se dohodli na dlouhodobém a pravidelném využívání tohoto sportoviště:
Druh sportoviště:……………………………………………………………………………………………………………
Doba využívání: den………………………………………od………………………do……………………………hod.
Doba využívání: den………………………………………od………………………do……………………………hod.
Doba využívání: den………………………………………od………………………do……………………………hod.
Doba využívání: den………………………………………od………………………do……………………………hod.
Délka dlouhodobé rezervace: od……………………………………………do………………………………………
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II.
Práva a povinnosti

Provozovatel se zavazuje poskytnout objednateli sportoviště dle specifikace v bodu I. této smlouvy.
V případě, že provozovatel nebude moci toto sportoviště poskytnout z důvodu využití sportoviště pro
konání firemní nebo jiné společenské akce, oznámí tuto skutečnost objednateli nejméně jeden den
předem. V případě, že ve využití sportoviště brání zásah vyšší moci (přerušení dodávky el. proudu,
havárie topení atd.), oznámí tuto skutečnost objednateli neprodleně po jejím zjištění.
Objednatel prohlašuje, že se seznámil s provozním řádem Sportcentra EDEN Beroun a že s ním
souhlasí. Objednatel složí u provozovatele kredit, který odpovídá výši platby za čtyři po sobě jdoucí
objednané sportovní aktivity. Tento kredit bude složen u provozovatele po celou dobu trvání této
smlouvy a bude použit na uhrazení posledních čtyř rezervovaných termínů. Stornopoplatky jsou
stanoveny dle platného provozního řádu Sportcentra EDEN Beroun. Objednatel je povinen tento kredit
doplňovat v případě jeho poklesu v důsledku odečtení stornopoplatku.
III.
Doba trvání smlouvy a její výpověď

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, která je stanovena v bodu I. této smlouvy.
Objednatel může tuto smlouvu kdykoliv vypovědět a to bez udání důvodu. Výpověď musí být ve formě
písemné nebo emailem. V takovém případě zaniká tato smlouva v okamžiku doručení této výpovědi do
Sportcentra EDEN Beroun. Objednatel může zbylý kredit vyčerpat na jakémkoli jiném sportovišti.
Provozovatel může tuto smlouvu vypovědět v případě, kdy objednatel porušuje provozní řád
Sportcentra EDEN Beroun nebo došlo-li k neomluvení dvou po sobě jdoucích objednaných sportovních
aktivit nebo pokud klesla výše kreditu pod stanovenou mez. Výpověď bude zaslána poštou nebo
emailem na výše uvedené adresy. V takovém případě zaniká tato smlouva v okamžiku doručení této
výpovědi objednateli. Objednatel může zbylý kredit vyčerpat na jakémkoli jiném sportovišti.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem plnění této smlouvy ve smyslu nařízení
Evropské Unie 2016/679 (GDPR) máte právo na přístup k Vašim osobním údajům; na opravu či
doplnění nepřesných či nepravdivých Vašich osobních údajů; na výmaz Vašich osobních údajů, nejsouli již tyto Vaše osobní údaje potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovány; anebo
zjistíte-li, že byly zpracovány protiprávně; na omezení zpracování Vašich osobních údajů ve zvláštních
případech; na přenositelnost a právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude
ukončeno, pokud nebude prokázáno, že existují závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, jež
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o ochraně
Vašich osobních údajů naleznete na stránce http://www.sporteden.cz/dulezite-informace/zasadyochrany-osobnich-udaju/

V Berouně, dne …………………………………

………………………….…………………………
Za Objednatele

………………………….…………………………
Za provozovatele
Ing. Jan Šimko
Manažer sportovního centra
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