
Provozovatel: OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
Janského 469/8, Povel, 779 00 Olomouc,  IČO: 47677511, zapsána v OR u KS v Ostravě, sp. zn. B/ 872 

provozovna PLAVECKÝ STADION
Legionářská 1090/11, 779 00 Olomouc    585 427 181              plaveckystadion@olterm.cz 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO PRONÁJMY VODNÍ PLOCHY 
(vyplňte, prosím, údaje o své straně a o požadovaném rozsahu nájmu) 

Identifikace nájemce - žadatele: 

Název (název, jméno):  ............................................................................................................................... 

sídlo (bydliště): ........................................................................................................................................... 

zastoupený:(jméno, f-ce)............................................................................................................................. 

IČO/nar.:  .................................. DIČ: ................................ Plátce DPH:   ANO   NE 

údaj o zápisu: zapsán v …………......................................................................................................……. 

spotřebitel:     ANO     NE Subjekt s povinností uveřejnit smlouvu v registru smluv:     ANO     NE 

kontakt: pan(í): …….................…………, tel: ………………, e-mail:…………...................…… 

adresa pro doručování:  ……………....................................................................................................….. 

Vymezení rozsahu požadovaného nájmu: 

Účel pronájmu (charakter aktivity/sportu/účelu):  …………………………………………………….……..….. .

Požadované období pronájmu od: ………….. - do: ……………..  

Den (určení dne v týdnu či měsíci) Od (hh:mm) Do(hh:mm) Rozsah* 

………........................................... ….. : ….. …. : …. .......... /8 krytého bazénu 

Orientace dráhy**:       na délku      na šířku       nerozhoduje   Hloubka***:   ……….. m 

Máme zájem o umožnění přístupu na tribunu** :  M    áme zajištěnu pořadatelskou službu**:  
__________________________ 
* Maximální počet osob v jedné osmině bazénu je provozovatelem stanoven na 20 osob.
** Zakroužkujte nebo podtrhněte požadovanou možnost/možnosti, pokud má vliv na zájem o pronájem. Upřesnění zaznamenejte do
Poznámky. 
*** Uveďte pouze v případě, že je pro daný pronájem hloubka bazénu důležitý údaj a v jiné hloubce by nebylo možné aktivitu realizovat. 

Osoba odpovědná za organizaci a bezpečnost v době nájmu: 

………………..……………, tel.: ………………. , e-mail: ……………………….... 

Poznámka – jiný požadavek či sdělení: 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………… 

………........................................... ….. : ….. …. : …. .......... /8 krytého bazénu 
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