
Záväzná rezervácia 

 

Svojím podpisom záväzne potvrdzujem rezerváciu priestorov altánku  

Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite (ďalej len UPeCe) 

v tomto termíne a čase: 

 

Dňa: ..........................................  Od: ....................  Do:......................... 

 

Hodín celkom:  .............. Zaplatená záloha: 10,- € 

Poskytnuté príslušenstvo: ...................... Celkom za akciu: .................. € 

 

Zodpovedná osoba: ....................................................... tel.: ................................. 

(organizácia) .......................................................................................................... 

 

Zodpovedná osoba za UPeCe: ............................................. 

 

V Žiline dňa ............................... . 

  

................................................. ............................................... 

 Podpis zástupcu UPeCe Podpis objednávateľa 
Svojím podpisom súhlasím s podmienkami na druhej strane. 

Táto rezervácia neslúži ako účtovný doklad! 

 
 

 
 

Záväzná rezervácia 

 

Svojím podpisom záväzne potvrdzujem rezerváciu priestorov altánku  

Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite (ďalej len UPeCe) 

v tomto termíne a čase: 

 

Dňa: ..........................................  Od: ....................  Do:......................... 

 

Hodín celkom:  .............. Zaplatená záloha: 10,- € 

Poskytnuté príslušenstvo: ...................... Celkom za akciu: .................. € 
1.- drevené uhlie (2,5kg) 

2.- drevo potrebné na akciu 

3.- kliešte na gril, 3 nože, 2 hubky + jar na riad, 2 tácky, 2 misky, vedro, otvárač, vývrtka 

4.- plastové poháre, tácky, taniere, ... 

5.-20 litrový kotlík, varecha; 

Zodpovedná osoba za UPeCe: .............................................tel.: ........................... 

 

V Žiline dňa ...............................   Zodpovedná osoba:  ................................... 

  

................................................. ............................................... 

 Podpis zástupcu UPeCe Podpis objednávateľa 
Svojím podpisom súhlasím s podmienkami na druhej strane. 

Táto rezervácia neslúži ako účtovný doklad! 



Podmienky pre užívanie altánku: 

 

➢ Záloha 10,- € sa platí pri vypisovaní objednávky. 

➢ Zaplatenie celej sumy je hneď po skončení akcie. 

➢ V prípade zrušenia akcie sa záloha nevracia. 

➢ Objednávateľovi sú poskytnuté priestory altánku, volejbalové  ihrisko, 

a toalety v budove UPeCe. Asfaltové ihrisko môže využívať zadarmo, ak nie 

je prenajaté inej osobe. V takom prípade je povinný hru ukončiť. 

➢ Za altánkom je privedená pitná voda. 

➢ UPeCe, kde sa nachádzajú toalety, sa zatvára po 22:00 hodine. 

➢ Altánok a ihriska je možné si zarezervovať maximálne do 22:00 hodiny. 

➢ Po ukončení akcie je potrebné upratať a odniesť si smetí so sebou. 

➢ V prípade neodnesenia smetí Vám budeme účtovať sumu € 7,- 

➢ Požičanie príslušenstva potrebného na akciu (drevo, drevené uhlie, nože, 

vedra, hubky, plast. poháre, taniere, nožíky) treba nahlásiť vopred.  

➢ Do kozubu je možné použiť iba drevené uhlie. 

➢ Priestory kaviarne sú uzavreté, ak sa nedohodlo inak. 

➢ Vyhradzujeme si právo v prípade nevhodného správania ukončiť akciu ešte 

pred plánovaným koncom. 

➢ Vyhradzujeme si právo predčasne ukončiť akciu v prípade nadmerného 

požívania alkoholu. 

➢ Za akciu je zodpovedná osoba, ktorá je podpísaná ako objednávateľ. 

➢ Nárokujeme si finančnú náhradu za vzniknutú škodu. 
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