
 Všeobecné obchodní podmínky Sportcentra Jarov 

 Adresa:  Jeseniova 355/212, 130 00 Praha 3 

 Poskytovatel:  Správa účelových zařízení VŠE, IČ:  61384399 

 Provozní doba:  uvedena na  h�p://www.sportcentrumjarov.cz 

 1. VOP SÚZ VŠE (Sportcentra Jarov) 

 Tyto  Všeobecné  obchodní  podmínky  SÚZ  VŠE,  IČ:  61384399,  se  sídlem  Jeseniova  2769/208,  Praha  3 
 Jarov  (dále  jen  „Poskytovatel“)  upravují  práva  a  povinnos�  mezi  poskytovatelem  a  osobami 
 (návštěvníky),  které  mají  zájem  o  užívání  služeb  poskytovatele  ve  společenské  místnos�  University 
 hotelu VŠE a na venkovních sportoviš�ch provozovaných poskytovatelem. 

 2. Definice pojmů 

 Společenskou  místnos�  University  hotelu  VŠE  se  rozumí  místnost  určená  pro  stolní  tenis  v 1.  PP 
 budovy  č.p.  355,  ulici  Jeseniova,  Praha  3  Jarov.  Provozovna  je  vybavena  recepcí,  která  obsluhuje  jak 
 společenskou místnost, tak venkovní sportoviště. 
 Venkovními  sportoviš�  se  rozumí  fotbalové,  basketbalové,  volejbalové  hřiště  s variabilním  využi�m 
 pro  nohejbal,  tenisový  kurt  s možnos�  využi�  pro  streetball.  Jejich  součás�  jsou  šatny  se  sprchami, 
 samostatnými toaletami, úklidovou místnos�. 
 Službou  se  rozumí  poskytování  služeb  poskytovatelem  v rozsahu  a  za  úplatu  stanovenou  v aktuálním 
 ceníku  nebo  dle  cenové  nabídky  poskytovatele  uvedené  v online  rezervačním  systému  na  webových 
 stránkách  www.sportcentrumjarov.cz  .  Obsahem  služby  je  časově  omezené  přenechání  sportovišť 
 včetně jejich zázemí na základě potvrzené a uhrazené rezervace. 
 Osobou/návštěvníkem  se  pro  účely  těchto  Všeobecných  obchodních  podmínek  rozumí  fyzická  osoba, 
 které  byl  vstup  do  společenské  místnos�  nebo  na  venkovní  sportoviště  umožněn  na  základě 
 uhrazeného jednorázového vstupu či na základě jiné formy vstupu dle aktuální nabídky poskytovatele. 
 Smlouvou  je  označován  smluvní  vztah  mezi  poskytovatelem  a  osobou  (návštěvníkem),  jehož 
 předmětem  je  úplatné  poskytování  konkrétních  služeb  poskytovatele  této  osobě  nebo  osobám 
 oprávněným k užívání služeb dle podmínek zde stanovených. 

 3. Předmět smlouvy, práva a povinnos� smluvních stran 

 Uzavřením  smlouvy  (potvrzením  rezervace)  mezi  poskytovatelem  a  osobou  (návštěvníkem)  vzniká 
 této  osobě  povinnost  bezodkladně  uhradit  cenu  služby  dle  ceníku  poskytovatele  pomocí  online 
 platební  brány  nebo  na  recepci  University  hotelu  VŠE,  a  po  úhradě  ceny  služby  vzniká  poskytovateli 
 povinnost  poskytovat  příslušnou  službu  v  rozsahu  odpovídajícím  charakteru  uhrazené  služby.  Plnění 
 poskytovatele  dle  individuálně  uzavřené  smlouvy  je  nedělitelné  a  člen  nemá  nárok  na  vrácení 
 uhrazené  ceny  služby  v  případě  jejího  úplného  nebo  částečného  nevyuži�,  nebo  vykázání  ze 
 sportovišť  z  důvodu  porušení  podmínek.  Poskytovatel  je  oprávněn  službu  neposkytnout,  zejména 
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 zamezit  vstupu  na  sportoviště  i  bez  udání  důvodu,  opro�  vrácení  ceny  služby  (např.  vstupného)  nebo 
 její poměrné čás� v případě jejího předchozího uhrazení. 

 Během  provozu  sportovišť  je  na  recepci  University  hotelu  VŠE  přítomný  personál,  který  je  v  případě 
 potřeby  připraven  poskytnout  první  pomoc  nebo  přivolat  záchrannou  službu  a  má  přístup  k 
 lékárničce,  ve  které  jsou  nezbytné  přípravky  k  ošetření  a  desinfekci  drobných  poranění  kůže, 
 kapilárních poranění atd. 

 Osoba  (návštěvník)  využívající  služeb  Sportcentra  Jarov  je  plně  zodpovědná  za  svůj  zdravotní  stav, 
 cvičení  se  účastní  na  vlastní  nebezpečí  a  je  si  vědoma  svého  aktuálního  zdravotního  stavu. 
 Poskytovatel  není  dále  zodpovědný  za  jakékoli  škody  na  zdraví  či  majetku,  které  si  osoba  (návštěvník) 
 způsobí úmyslně, z nedbalos�, neopatrnos� či přeceněním své kondice. 
 Poskytovatel  není  zodpovědný  za  jakékoli  škody  na  zdraví  či  majetku,  které  si  osoba  (návštěvník) 
 způsobí �m, že jedná v rozporu s pokyny personálu. 

 Každá  osoba  (návštěvník)  je  povinna  používat  vhodnou  sportovní  obuv  a  sportovní  vybavení,  které  je 
 možné  si  za  úplatu  vypůjčit  na  recepci  University  hotelu  VŠE  na  základě  aktuálního  ceníku  na 
 stránkách  www.sportcentrumjarov.cz  . 
 Poskytovatel  neodpovídá  za  škodu  na  věcech  odložených  na  sportoviš�ch  nebo  v šatních  skříňkách 
 umístěných  v zázemí  pro  venkovní  sportoviště.  Osoba  (návštěvník)  je  povinna  při  odchodu  z  šatny 
 šatní  skříňku  vyprázdnit  a  nechat  odemčenou.  Za  peníze  a  další  cennos�  nese  zodpovědnost  každá 
 osoba (návštěvník) sama. 
 V  případě  zjištění  jakéhokoli  poškození  vybavení  sportovišť  je  povinnos�  každé  osoby  (návštěvníka) 
 uvedenou  skutečnost  neprodleně  oznámit  personálu  recepce  University  hotelu  VŠE,  který  provede 
 patřičná opatření. 
 Osoba  (návštěvník)  je  povinna  dodržovat  provozní  dobu  a  ukončit  cvičení  s  dostatečným  předs�hem 
 před  uzavřením  provozovny  tak,  aby  opus�l  veškeré  prostory  včetně  šaten  a  případně  vrá�l  vypůjčené 
 sportovní vybavení. 

 V  místnos�  určené  na  stolní  tenis  pla�  přísný  zákaz  kouření,  konzumace  alkoholických  nápojů, 
 omamných  látek  apod.  Do  všech  prostor  je  zakázán  vstup  osobám  v  podnapilém  stavu,  pod  vlivem 
 návykových,  omamných  nebo  psychotropních  látek.  V  těchto  případech  je  personál  poskytovatele 
 oprávněn  kdykoli  vyzvat  tyto  osoby,  aby  sportoviště  neprodleně  opus�ly.  Pokud  tak  neučiní,  mohou 
 být bez náhrady vyvedeny za asistence Policie ČR. 

 Ceny  jednotlivých  služeb  jsou  stanoveny  samostatným  ceníkem,  který  vydává  poskytovatel.  Jednotlivé 
 položky za služby lze ze strany poskytovatele upravovat. 

 4. Rezervace služeb a její úhrada 
 Ceny  jednotlivých  sportovišť  jsou  uvedeny  na  webových  stránkách  www.sportcentrumjarov.cz  a  jsou 
 také  dostupné  přímo  v online  rezervačním  systému,  kde  každá  rezervující  osoba  přímo  vidí  cenu,  za 
 kterou si konkrétní službu rezervuje. Po provedení rezervace obdrží potvrzující e-mail. 
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 Úhrada  rezervace  probíhá  prostřednictvím  online  platební  brány  rezervačního  systému  nebo  na 
 recepci University hotelu VŠE v případě telefonické rezervace. 

 Rezervace  sportovišť  jsou  závazné  a  je  možné  je  měnit  nejpozději  6  hodin  před  začátkem,  a  to 
 telefonicky  nebo  e-mailem.  Rezervace  není  možné  rušit,  pouze  měnit  jejich  termín.  V  případě 
 špatného  počasí  a  nezměněné  rezervace  klientem  před  jejím  počátkem  není  možné  rezervaci  změnit  a 
 úhrada rezervace je nevratná. 

 Poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit. 


