Osnovna šola 16. decembra Mojstrana objavlja

RAZPIS ZA NAJEM TELOVADNICE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
(V letošnjem šolskem letu (zaenkrat) razpisujemo najem telovadnice le za
registrirane športnike in otroške skupine)
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, na lokaciji Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana razpolaga
z eno telovadnico, v kateri je možno igrati odbojko, košarko, mali nogomet … ali izvajati
druge športne dejavnosti (ples, joga, namizni tenis).
Telovadnica je na voljo:
- od ponedeljka do petka od 16.00 do 22.00 ure ter
- ob sobotah in nedeljah od 8.00 do 22.00 ure
Pri najemu telovadnic, ki so predmet razpisa, imajo prednost:
-

izvajalci letnega programa športa, ki izvajajo programe za otroke in mladino iz Občine
Kranjska Gora, ki so usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport,
izvajalci letnega programa športa, ki izvajajo programe za odrasle iz Občine Kranjska
Gora, ki so usmerjeni v vrhunski šport,
drugi klubi, društva in organizirane skupine iz Občine Kranjska Gora, ki izvajajo
športno rekreacijo,
športna društva, klubi in organizirane skupine izven Občine Kranjska Gora,
drugi uporabniki.

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: Osnovna šola 16.
decembra Mojstrana, Alojza Rabiča 7, 4281 Mojstrana, s pripisom »razpis za najem
telovadnice«. Rok za oddajo prijavnice je 15. 9. 2020 do 12. ure.
Osnovna šola 16. decembra Mojstrana bo z najemniki (uporabniki) sklenila 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) uporabe telovadnic je razvidna iz spodnje razpredelnice in
se usklajuje z rastjo življenjskih potrebščin. Najem se plača mesečno, za zakup terminov, ki so
dogovorjeni v pogodbi, četudi se zakupljeni termini ne koristijo; razen v primeru, če
najemodajalec termin vadbe odpove.

Društva, klubi in skupine s sedežem
v Občini Kranjska Gora
Izvajalci športnega programa usmerjeni v vrhunski šport iz Občine
Kranjska Gora
Ostali zunanji in drugi uporabniki izven Občine Kranjska Gora

Velika
telovadnica
(cena v €)
22,09
22,09
36,00

V primeru, da najemnik (uporabnik) športnega objekta dvakrat zaporedoma ali dvakrat v
zadnjih treh mesecih ne poravna stroška uporabe športnega objekta, je to razlog za
takojšnjo odpoved najemne pogodbe.
Ravnateljica: Darja Pikon

Mojstrana, 7. 9. 2020

PRIJAVNICA
ZA NAJEM TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE 16. DECEMBRA MOJSTRANA
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
S prijavnico se prijavljate na razpis za najem telovadnic Osnovne šole 16. decembra
Mojstrana za šolsko leto 2020/2021. Vadba po novem urniku bo potekala predvidoma od 28.
9. 2020 do 31. 8. 2021 oziroma po dogovoru. Izpolnjeno prijavnico oddajte ali pošljite v
tajništvo šole najkasneje do 15. 9. 2020 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

telovadnica

Dan
Ura
Dan
Ura
Kraj in datum:_______________________

Podpis:_________________________

