VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
(ďalej ako „VOP“)
IceArena – ŠPORTOVÁ HALA LAMAČ

IceArena – športová hala Lamač je súkromné zariadenie spoločnosti ZLL –
SPORT, s.r.o., ktorá má sídlo na Borinskej 23/A, 841 03 v Bratislave – Lamači
(ďalej len „prenajímateľ“). Športová hala disponuje hokejovou tréningovou
ľadovou plochou so základnými rozmermi 56,5 m x 26,8 m s kompletnou
vybavenosťou, v samostatnej časti haly sa nachádzajú dve dráhy pre curling.
V športovej hale je možné venovať sa hokeju, curlingu, krasokorčuľovaniu,
prípadne organizovať iné kultúrnospoločenské podujatia.

1. Povinnosti nájomcov (rozumie sa osoba alebo firma, ktorá má
s prenajímateľom dohodnutý prenájom ľadovej plochy v konkrétnom
termíne), športových klubov a ostatných užívateľov (ďalej spoločne len
„nájomca“)
Nájomca sa zaväzuje:
a) Dodržiavať platný Prevádzkový poriadok pre užívanie objektu IceArena –
športová hala Lamač.
b) Dbať na čistotu a poriadok na hracej ploche a v jej okolí, rovnako v šatniach,
v sociálnych zariadeniach a tiež vedľajších priestoroch.
c) Dodržiavať úsporné opatrenia v oblastiach elektrickej energie, kúrenia,
spotreby vody, hospodárne a šetrne zaobchádzať s užívanými priestormi
a poskytnutým zariadením športovej haly.
d) V priestoroch športovej haly nepoužívať elektrické spotrebiče (napr.
ohrievače, radiátory a pod.) s výnimkou sušičov na vlasy v priestoroch šatní.
e) Dodržiavať plánovaný čas tréningov, prevádzkových hodín tak, aby sa
družstvá vzájomne nerušili na ľadovej ploche.

f) Vstup hráčov ako i ďalších športovcov na ľadovú plochu je povolený až po
úprave ľadovej plochy. Ak bude toto nariadenie porušené zo strany nájomcu,
obsluha zimného štadióna okamžite ukončí úpravu ľadovej plochy.
g) Vstup rodičov, príbuzných, priateľov a iných osôb okrem členov tímov, ktoré
majú ľadovú plochu prenajatú, do priestorov šatní je zakázaný.
h) Užívať prenajaté priestory môžu len osoby, ktoré patria k družstvám, ktoré si
ľadovú plochu prenajali.
i) Nájomca menuje pre svojich športovcov zodpovednú osobu, ktorá je
zodpovedná za platbu vopred dohodnutej ceny za prenájom ľadovej plochy a to
vopred, najneskôr v deň prenájmu ľadu.
j) Počas usporiadania športových stretnutí – žiackej, dorasteneckej, I. ligy,
extraligy, medzištátnych zápasov a iných športových podujatí, je nájomca
povinný zabezpečiť vlastnú usporiadateľskú, zdravotnú a požiarnu službu.
k) Všetci nájomcovia ľadovej plochy prevádzkujú športovú činnosť na vlastnú
zodpovednosť. Zimný štadión IceArena (resp. prevádzkovateľ ZLL SPORT, s.r.o. )
nepreberá žiadnu zodpovednosť v prípade úrazu alebo zranenia, ku ktorému
dôjde počas športovej činnosti.
l) Za cennosti uložené v šatni počas prenájmu ľadovej plochy ako aj počas hodín
vyhradených na verejné korčuľovanie prenajímateľ nezodpovedá. Nájomca je
povinný si šatňu riadne uzamknúť.
2. Povinnosti vedenia športovej haly
Prenajímateľ objektu sa zaväzuje:
a) Oboznámiť nájomcov so svojimi Všeobecnými obchodnými podmienkami,
resp. umiestniť ich na viditeľnom a dobre prístupnom mieste a na svojej
webovej stránke.
b) Udržiavať celý areál v čistote a včas pripraviť ľadové plochy pre nerušený
priebeh tréningu, zápasu, resp. iného podujatia.
c) Dodržiavať stanovený harmonogram tréningových hodín, zápasov a iných
podujatí. Tréningová hodina sa rozumie tréningová jednotka v trvaní 60 minút,
prípadne iný dohodnutý interval podľa podpísanej zmluvy resp. inej dohody.

d) Vykonávať pravidelnú a riadnu údržbu celého areálu a jeho zariadení.
e) Zabezpečiť vhodné osvetlenie, vykurovanie a vetranie objektu, šatní,
sociálnych zariadení a ľadových plôch.
f) Dodržiavať Prevádzkový poriadok platiaci pre zimný štadión.
g) Vykázať z objektu športovej haly tých nájomcov, teda športovcov
a návštevníkov, ktorí napriek upozorneniu nedodržujú disciplínu a Prevádzkový
poriadok.
3. Ostatné ustanovenia
a) Časové rozdelenie tréningových plánov je priebežne upravované a v časovom
predstihu vyvesené na informačnej tabuli.
b) Správa športovej haly má právo ktorúkoľvek tréningovú hodinu 48 hodín
pred jej uskutočnením zrušiť. V tom prípade nebude tréningová hodina
nahradená, ani účtovaná.
c) V prípade zrušenia prenájmu hokejovej ľadovej plochy nájomcom do 48 hodín
si prenajímateľ účtuje storno poplatok vo výške 50 % z dohodnutej sumy
prenájmu ľadovej plochy, v prípade zrušenia prenájmu ľadu v hokejovej hale
nájomcom do 24 hodín si účtuje storno poplatok vo výške 100 % dohodnutej
ceny prenájmu ľadu. Storno poplatok vo výške plnej ceny prenájmu ľadovej
plochy sa účtuje aj pri nedostavení sa na dohodnutú hodinu prenájmu bez
kontaktovania prenajímateľa.
V prípade zrušenia prenájmu curlingovej ľadovej plochy nájomcom viac ako 7
dní pred dohodnutým prenájmom si prenajímateľ účtuje storno poplatok vo
výške 20 %, v prípade zrušenia objednávky v lehote do 7 dní je storno poplatok
50 % ceny objednávky, v prípade zrušenia prenájmu ľadovej plochy v curlingovej
hale do 48 hodín si účtuje storno poplatok vo výške plných 100 % ceny
objednávky.
V prípade nedostavenia sa na dohodnutý termín aj bez
upozornenia si prenajímateľ účtuje rovnako storno poplatok vo výške plnej
dohodnutej ceny prenájmu curlingovej ľadovej plochy.
d) Ak je zimný štadión vyhradený pre verejné korčuľovanie, vstup je povolený
len s bločkom z pokladne. Obyvatelia mestskej časti Lamač majú vstup po
preukázaním sa preukazom totožnosti zdarma. Deti musia prísť a korčuľovať len

v sprievode osoby staršej ako 18 rokov. Počas hodiny určenej pre verejnosť je
zakázané používať hokejky a puky.
e) Šatne a skladové priestory prideľuje správa športovej haly. Kľúče
k hosťovským ako aj iným šatniam vydáva zamestnanec k tomuto účelu určený.
Kľúče od hosťovských šatní nesmie nikto so sebou odnášať. Kľúče od skladu
výstroja, či šatní si ponechávajú výhradne zazmluvnené tímy.
f) Nájomcovia, resp. tréneri, cvičitelia alebo zodpovední vedúci tímov sú
povinní zabezpečiť dodržiavanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany,
zdravotných a hygienických tak, aby sa predchádzalo úrazom a iným škodám.
V prípade úrazu nenesie prenajímateľ žiadnu zodpovednosť.
g) V prípade poškodenia zariadení v objekte zimného štadióna osoba, ktorá
poškodenie spôsobila, škodu uhradí. V prípade, že sa nezistí, kto konkrétne
škodu spôsobil, škodu uhradí nájomca, prípadne športoví tím, ktorý mal v dobe
vzniku škody ľadovú plochu prenajatú.
h) Do šatní, priľahlých miestností, ako aj do celého objektu a areálu športovej
haly, okrem reštauračnej časti nad hokejovou ľadovou plochou a tiež kaviarne
v curlingovej hale, je zakázané nosiť a konzumovať alkoholické nápoje.
i) Pri úmyselnom porušení Prevádzkového poriadku, poškodení zariadenia
a náradia, ako aj pri zistení odcudzenia majetku zimného štadióna sa
príslušným osobám zakáže vstup do celého areálu a bude podané trestné
oznámenie.

