Vrtec “Martin Krpan” Cerknica objavlja

RAZPIS ZA NAJEM TELOVADNICE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Vrtec “Martin Krpan” Cerknica, na lokaciji Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica, razpolaga z
eno telovadnico, v kateri je možno izvajati športne dejavnosti.

Telovadnica je na voljo:
od ponedeljka do petka od 17.00 do 21.00; razen ponedeljek in četrtek od 18.00 do 19.30

Prioritetni vrstni red uporabnikov:
I. prioriteta: redna dejavnost vrtca. Prednostna uporaba se nanaša na vse termine v času
obratovanja vrtca od ponedeljka do petka.
II. prioriteta: športna društva, ki organizirajo športno vadbo za otroke do 18. leta starosti
III. prioriteta: društva, klubi, organizacije, ki imajo sedež v občini Cerknici
IV. prioriteta: ostali, ki nimajo sedeža v občini Cerknica
V. prioriteta: drugi uporabniki (po datumu prejetih vlog).
Neglede na določila prejšnjega odstavka lahko zavod kateremukoli uporabniku odpove ali
prestavi posamezne termine uporabe telovadnice na druge proste termine, če so na razpolago.
Zavod lahko odpove ali prestavi termin praviloma zaradi izvedbe dejavnosti vrtca. V kolikor
pride do prezasedenosti telovadnice, ima zavod pravico omejiti uporabniku število vadbenih
ur.

Vsi zainteresirani za najem telovadnice izpolnite prijavnico, ki je priloga tega razpisa, in jo v
zaprti kuverti oddajte osebno v tajništvu šole ali pošljite na naslov: Vrtec “Martin Krpan”
Cerknica, s pripisom »razpis za najem telovadnice«. Rok za oddajo prijavnice je 25. 11.
2016 do 12. ure.

Vrtec “Martin Krpan” Cerknica bo z najemniki (uporabniki) sklenil najemne pogodbe, v
katerih bo poleg osnovnih podatkov, plačilnih pogojih in medsebojnih obveznostih
upravljavca in najemnika (uporabnika) vsebovala čas in število ur uporabe, odgovorno osebo
uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega
reda, za morebitno povzročeno škodo na objektu in opremi, ter za varnost uporabnikov in
vadbe.Trenutna cena za 1 uro (60 min) je sledeča:


11,00 €/uro

športna društva in klubi iz občine Cerknica, katerih program
vključuje otroke in mladino do 18. leta starosti, društvo invalidov



športni klubi in društva iz občine Cerknica za športno udejstvovanje

18,00 €/uro



druga društva, klubi, organizacije, zavodi in skupine iz občine

25,00 €/uro

Cerknica


društva in klubi iz drugih občin

Cerknica, 14. 11. 2016

40,00 €/uro

Ravnatelj:
Mag. Gvido Cigale, univ. dipl. psih.

PRIJAVNICA
ZA NAJEM TELOVADNICE VRTCA “MARTIN KRPAN” CERKNICA ZA ŠOLSKO
LETO 2016/2017
S prijavnico se prijavljate na razpis za najem telovadnice Vrtca “Martin Krpan”
Cerknica za šolsko leto 2016/2017. Vadba po novem urniku bo potekala predvidoma od 1.
12. 2016 do 31. 8. 2017 oziroma po dogovoru. Izpolnjeno prijavnico oddajte ali pošljite
v tajništvo šole najkasneje do 25. 11. 2016 do 12. ure.

Podatku o društvu, klubu oz. skupini:
Ime društva, kluba
oz. skupine
Priimek in ime
predsednika društva, kluba
oz. vodje skupine
Naslov in telefonska
št. predsednika društva, kluba
oz. vodje skupine
Naziv in naslov plačnika
Telefonska št. in
e-naslov plačnika
Davčna št. plačnika
Želeni termin vadbe
Dan in ura
Dan in ura
Dan in ura

Kraj in datum:

Podpis:

