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OBJEDNÁVKA PRONÁJMU VODNÍ PLOCHY 

KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU 
PLAVECKÉHO STADIONU OLOMOUC 

(objednávku doručujte plně vyplněnou v listinné podobě ve dvojím vyhotovení) 

Nájemce: (firma/jméno): .................................................................................................................. ……. 
Adresa (sídlo/bydliště): .................................................................................................................................. 
Zastoupen: (jméno:) ........................................................ - (funkce:) ..................................................... 
(uvádí se jen u organizací -zastupující osoba musí být statutárním zástupcem, nebo doložit zmocnění či 
pověření) 

IČO/dat.nar.: ............................  DIČ: ...........................   Spotřebitel:    □ ano  □ ne   
Kontakt (jméno, tel., e-mail): ........................................................................................................................ 
Adresa pro doručování (jen pokud se liší): ................................................................................................. 

tímto v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami pro pronájem vodní plochy krytého 
plaveckého bazénu uzavřeným skupinám (VOP) činí provozovateli návrh na uzavření smlouvy 
o nájmu vodní plochy krytého plaveckého bazénu Plaveckého stadionu v Olomouci v rozsahu: 

Termín: Den: .............................. Čas (od-do): ..............- ...............    Počet osmin: .....................  

Účel nájmu (vykonávaná aktivita): ............................................................................................................. 

(např. plavecký výcvik, technické potápění, vodní sport (jaký), rekreační plavání, aquaaerobic, akvabely aj.)  

Osoba za nájemce odpovědná za organizaci a bezpečnost po dobu nájmu:  

...................................................., tel.: .................................., e-mail: .............................................................. 
(uvádí se pouze osoba plně svéprávná, jejíž přítomnost a totožnost musí být prokázána při zahájení 
užívání nájmu) 

Požadovaná struktura čipů pro průchod přes turnikety:  

□ čip- muži skříňka ......... ks    □ čip - ženy skříňka ......... ks      (max. 1 pro každé 2-3 osoby) 

Počet vstupujících osob (max 20/osmina): ............... osob, z toho věku 3-12 let ………....... osob. 

Cena nájmu: 

□ dle ceníku PSO     □ dle ceníku PSO (pro vybrané skupiny)  □ jiná (smluvní)  

Způsob platby:  

□ hotově (kartou) do pokladny    □ bezhotovostně předem    □ akceptovanými poukázkami 

□ žádám o povolení dodatečné úhrady dle fakturace                                                                 
(nebude-li povoleno, uhradím cenu nájmu způsobem výše uvedeným) 

Orientace drah:  

□ jen podélně   □ jen příčně  □ nerozhoduje  Potřeba přístupu na tribunu:    □ ano  □ ne    

Minimální požadovaná hloubka: ................. m 
(uveďte pouze v případě, že je pro daný pronájem hloubka bazénu důležitý údaj a v jiné hloubce by nebylo 
možné Vaši aktivitu realizovat)  
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Jiná přání a požadavky: 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

Informace: Pronajímatelem a provozovatelem areálu Plavecký stadion Olomouc, Legionářská 
11, Olomouc je společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s., se sídlem Janského 469/8, Povel, 
77900 Olomouc, IČ: 47677511, zaps. v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 872,  585 427 181, 
plaveckystadion@olterm.cz.  

 

Potvrzuji, že jsem se seznámil s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami pro pronájem 
vodní plochy krytého plaveckého bazénu uzavřeným skupinám (viz 
http://www.olterm.cz/plavecky-bazen/mdl/info/pronajmy-vodni-plochy ) a návštěvním řádem, 
(viz http://www.olterm.cz/plavecky-bazen/mdl/info/navstevni-rady) a zavazuji se zajistit jejich 
dodržování. Potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů podle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro 
návštěvníky/klienty Plaveckého stadionu Olomouc (viz http://www.olterm.cz/plavecky-
bazen/mdl/info/zpracovani-osobnich-udaju). Uvedené dokumenty jsou k dispozici i na recepci 
PSO. 

Za porušení povinností dle návštěvního řádu nájemcem a osobami s jeho vědomím vstupujících 
do areálu PSO se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, pro případ opakovaného porušování 
návštěvního řádu a pro případ závažného porušení, při kterém by došlo k ohrožení bezpečnosti 
či zdraví návštěvníků Plaveckého stadionu nebo ohrožení bezpečnosti či chodu technických 
zařízení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč a pronajímatel je oprávněn od pronájmu 
jednostranně odstoupit i v průběhu jejího vlastního plnění (průběhu). 

Tato objednávka se stává závaznou okamžikem jejího potvrzení pronajímatelem. Až do doby 
potvrzení objednávky je možno ji stornovat, poté je možnost odstoupení vázána na dohodu nebo 
na složení odstupného.  

 

Nájemce  Pronajímatel 
 
Objednávka vystavena dne ..................... 

  
Objednávka akceptována dne ..................... 

   
Dodatečná úhrada:  
□ povolena   □ zamítnuta 

 
 
 
 

  
 
 

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

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

 
 

mailto:plaveckystadion@olterm.cz
http://www.olterm.cz/plavecky-bazen/mdl/info/pronajmy-vodni-plochy
http://www.olterm.cz/plavecky-bazen/mdl/info/navstevni-rady
http://www.olterm.cz/plavecky-bazen/mdl/info/zpracovani-osobnich-udaju
http://www.olterm.cz/plavecky-bazen/mdl/info/zpracovani-osobnich-udaju

