PRAVIDLA PRO PRONÁJEM UČEBEN A SÁLŮ DTO CZ
1. Učebny, sály a jiné prostory a technická zařízení jsou pronajímány na základě písemné
objednávky, kterou přijímá Ing. Eva Blejchařová, náměstek pro ekonomiku a provoz,
3.patro , tel.: 595 620 142, e-mail: e.blejcharova@dtocz.cz.
2. Objednávka musí obsahovat:
•

Název firmy, případně fyzické osoby, fakturační adresu, IČ, DIČ

•

Jméno zodpovědného pracovníka pověřeného zajištěním akce včetně
telefonického spojení

•

Datum a čas konání akce, požadovaná velikost učebny a technické vybavení

•

Přesný název akce, který bude uveden na informační tabuli v recepci DTO CZ

•

Další požadavky na zajištění akce (např. občerstvení - zajišťuje bufet DTO,
instalace informačních panelů apod.)

3. Doba pronájmu:
•

provozní doba učeben a sálů je od 7,00 do 20,00 hodin v pracovní dny

•

Minimální doba pronájmu je 4 hodiny

•

V případě pronájmu v době mimo provozní dobu je k ceně pronájmu
připočítávána služba recepce

4. Klíče od učeben a sálů vydává pracovník recepce, zpravidla 15 minut před zahájením
pronájmu uvedeného v objednávce. Recepce se nachází v přízemí DTO CZ.
5. Po dobu pronájmu odpovídá nájemce za veškerý movitý majetek umístěný v učebně
nebo sále a za veškeré škody způsobené na tomto majetku nepřiměřeným užíváním.
6. Objednatel je povinen dodržovat následující:
•

manipulovat s nábytkem pouze se souhlasem pronajímatele

•

vylepovat informace a směrovky pouze na místa k tomu určená

•

respektovat zákaz kouření mimo vymezený prostor

7. Po ukončení akce uvede nájemce pronajaté prostory do původního stavu (s výjimkou
běžného úklidu) a klíče od místnosti vrátí do recepce, která prostory převezme a
zaznamená dobu předání. Pronájem je účtován dle objednané doby, případně od doby
převzetí klíčů po jejich vrácení (pokud je překročena doba pronájmu uvedená
v objednávce).
8. Při zrušení objednávky v době kratší než 14 kalendářních dní před konáním akce je
objednatel povinen uhradit poplatek ve výši 50% z ceny nájemného a v době kratší než 5
kalendářních dní činí tento poplatek 100%.

Tato pravidla vstupují v platnost 1. 1. 2012. Výjimku ze stanovených pravidel je oprávněna
schválit ředitelka DTO CZ, nebo náměstek pro ekonomiku a provoz.

