
 

 

 

Město Ralsko 
se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko 

 

Žádost o pořádání sportovních a kulturních akcí – areál Ploužnice 
(tato žádost se řídí PROVOZNÍM ŘÁDEM) 

Název akce: 

 
Datum a čas konání: 

 
Pořadatel, zodpovídající osoby za akci: 

jméno a příjmení: 

adresa: 

datum narození: 
Telefonní číslo: 

 

 

Ostatní informace: 

Dozor bezpečnostních složek: ANO/NE 

 

Zdravotnický dozor: ANO/NE 

 

 

Nabídka prostor k pronájmu dle platného ceníku (zaškrtněte požadované): 

 

☐ klubovna č. 1 + kuchyň (zapůjčení kuchyně je na vlastní riziko v případě kontaminace 

jídlem) 

☐ šatny + WC 

☐ dřevěná klubovna č. 2 

☐ fotbalové hřiště velké 

☐ fotbalové hřiště malé 

☐ nohejbalové hřiště (lze využít i na volejbal) 

  

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

V…………dne……………            Podpis: ……………………… 

  



 

Provozní řád pronájmu hřiště na sportovní a kulturní akce  

 

Všeobecná pravidla: 

 

1.  Zájemce o pronájem prostor klubovny nebo zapůjčení zařízení požádá písemně na 

formuláři, který je k vyzvednutí na Podatelně města nebo formulář je ke stažení na 

webových stránkách města https://mestoralsko.cz/mestsky-urad/formulare-a-

dokumenty/. Nejdéle 14 dní před konáním.  

Řádně vyplněný formulář je nutné předat nejpozději 14 dní před konáním na podatelnu 

města či správci hřiště.  

2.  Zájemce po dohodě termínu konání akce obdrží od města Ralsko písemné povolení 

(vyjádření).  

3.  Poplatek za pronájem se účtuje dle ceníku. Poplatek musí být řádně uhrazen před 

konáním akce. 

4.  Klubovna se přenechává k užívání pouze právnickým osobám nebo fyzickým osobám 

starším 18 let. 

5.  Klubovna nebude přenechána k užívání osobám, které v minulosti klubovnu užívaly a 

způsobily její vážné poškození nebo hrubě porušily své povinnosti. 

6.  S výjimkou spotřebičů do 100 W příkonu je zakázáno vnášet a používat jiná elektrická 

zařízení než ta, která jsou součástí inventáře při převzetí klubovny. 

7. V klubovně je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm pod pokutou 5.000 

Kč. 

8. Je zakázáno vnášení výbušných a hořlavých látek a zbraní. 

9.  Každý je v klubovně povinen dodržovat požární, bezpečnostní a hygienické předpisy. 

10.  Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník sám. V případě krádeže či poškození 

nepřebírá pronajímatel klubovny zodpovědnost za vzniklé újmy. 

11.  Nájemce je povinen umožnit vstup kontrolním orgánům a dbát pokynů správce. 

12.  Za škody vzniklé v průběhu akce na budově, zařízení a movitém majetku odpovídá 

nájemce. Zjištěné škody budou uplatňovány a následně vymáhány s fotografickou 

dokumentací na nájemci. Nájemce je povinen tyto škody buď odstranit nebo nahradit 

finančně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy pronajímatele. 

Odstraněním škody se rozumí pořízení nové věci, nebo oprava tak, aby byla věc uvedena 

do původního stavu. 

13.  Nájemce musí mít zaplacené všechny místní poplatky.  

 

Úklid klubovny: 

 

Úklid musí být proveden maximálně do 10:00 hodin následujícího dne po skončení akce.  

Při odchodu z klubovny zodpovědná osoba odpovídá za následující: 

- provedení řádného úklidu veškerého vybavení a zařízení klubovny uvedením do      

původního stavu, což zahrnuje zejména 

- uložení stolů a židlí na původní místa 

- úklid kuchyňské linky včetně umytí a úklidu nádobí, spotřebičů 

- úklid sociálního zařízení 

- úklid podlahy v závislosti na aktuální potřebě, vždy nejméně zametení, popř. vysátí a 

umytí 

- likvidaci veškerého odpadu  

- kontrolu vypnutí přístrojů a spotřebičů od přívodu el. energie a protékání WC  

- řádné zajištění veškerých oken a dveří vč. uzamčení klubovny 



 
      

Název: Ostatní:  Zaměstnanci:  

 Kč/hod Kč/den Kč/hod Kč/den  

klubovna č. 1 + kuchyň 300,- 1.200,- 150,- 600,-  

dřevěná klubovna č. 2 200,- 1.000,- 100,- 500,-  

šatny+ WC 200,- 800,- 100,- 400,-  

fotbalové hřiště velké 200,- 600,- 100,- 300,-  

fotbalové hřiště malé 100,- 500,- 50,- 250,-  

nohejbalové hřiště 100,- 500,- 50,- 250,-  

      

 


