ZÁVAZNÝ REZERVAČNÍ FORMULÁŘ
Jméno, příjmení:
Adresa:
Firma: (vyplňte pouze v případě fakturace
na firmu):

IČ, DIČ:(vyplňte pouze v případě fakturace
na firmu):

Telefon (povinné):
E-mail (povinné):
BADMINTON ARÉNA SKALKA
Den v týdnu:

Hodina

Den v týdnu:

Hodina

počet hodin celkem v týdnu
Začátek rezervací ( datum )

Konec rezervací

2.7.2017

Počet týdnů ( doplní recepce )
Platba:

Převodem na účet

hotově na recepci

Pravidla náhradních hodin:
1. Společnost umožňuje klientovi při předplacení služby na vypsané období čerpat tzv. náhrady.
2. Náhradou se rozumí možnost výběru náhradního termínu pro uskutečnění neodebrané služby.
3. Náhradu lze uplatnit pouze v případě, je-li hodina „omluvena“ min. 36H předem pouze přes on-line rezervační systém Badminton Arény Skalka
4. Nevyčerpané hodiny z zimní sezóny se musí vybrat do konce zimní sezony a to do 2.7.2017.
5. Náhradu bez doplatku lze uplatnit pouze v cenovém pásmu shodném nebo nižším. Náhradu v cenovém pásmu dražším není možné uplatnit.
6. Výběr náhrady v nižším cenovém pásmu nezakládá nárok na vzniklý peněžní rozdíl.
7. Náhrady lze uplatnit pouze v rámci předplaceného sportoviště klienta.
8. Náhradu je nutné rezervovat na recepci Badminton Arény Skalka on-line nebo osobně.
9. Vyplnění závazného rezervačního formuláře nezakládá nárok klienta na požadovanou hodinu.V případě kolize klientů na stejnou hodinu rozhoduje společnost.
*Při zvolení jiného období nežli celé sezóny (4.9.2016 – 2.7.2017) není společnost povinna rezervaci poskytnout.

Právo provozovatele:

Společnost si vyhrazuje právo na zrušení nebo přesunutí rezervované hodiny za účelem konání společenské akce, údržby kurtů, oprav apod. O takovém zrušení
nebo přesunu bude klient včas informován a hodina mu bude nahrazena dle pravidel náhradních hodin.
Svým podpisem klient stvrzuje závaznost rezervace a souhlas s výše uvedenými pravidly Badminton Arény Skalka.
Klient svým podpisem dále souhlasí s poskytnutím a zpracováním shora uvedených osobních udajů za učelem své rezervace (dle ust. zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních udajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platné znění). Uvedené údaje jsou
poskytnuty pouze správci – Aldistena Trading SE ič:03711153, se sídlem Poděbraská 46/538, 190 00 Praha 9. Klientovi je zaručeno právo přístupu k osobním
údajům, právo jejich opravy, jakož i další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Datum:

Podpis:

