
HOSS HEROES,n.o. Slovak Republic v spolupraci s CCM/REEBOK

HOSS HEROES,n.o. Slovak Republic v spolupraci s CCM/REEBOK

Žiadosť o zapožičanie hokejovej výstroje
(zaslaním žiadosti a potrebných dokumentov nevzniká žiadny právny nárok pre schválenie zapožičania hokejovej výstroje riadiacim výborom programu)

A.

Údaje žiadateľa

meno a priezvisko: ...................................................................................................

adresa: ........................................................................................................................

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

veková kategória: .....................................................................................................

výška: ................  váha: ................  veľkosť korčúľ: ....................... 

B.

Odporučenie trénera (ak je aplikovateľné)

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

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

meno a priezvisko: ..................................................................................

podpis: .......................................................................................................

C.

Podporné dokumenty

·   potvrdenie o čistom príme domácnosti žiadateľa

·   rodinný stav a majetkové pomery

·   školské vysvedčenia

·   motivačný list

D.

Požadovaná hokejová výstroj

(označte požadované časti výstroje)

chránič ramien/vesta                         chránič lakťov                        rukavice  

holenné chrániče                                korčule                                prilba

suspenzor                                        nohavice                              betóny

chránič krku                                     hokejový vak                        štulpne

podpis rodiča/zákonného zástupcu: ..........................................................................................

Zmluva o prenájme/zapožičaní hokejovej výstroje

uzatvorená medzi

prenajímateľ :HOSS HEROES, n.o.

Západná 16, 911 08 Trenčín

v zastúpení:Peter Neveriš – riaditeľ n.o.

IČO :37923994

 ( v ďalšom texte len " prenajímateľ " ) 
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a

nájomcom: meno a priezvisko

adresa:

v zastúpení :rodičia

( v ďalšom texte len " nájomca " )

Zmluvné strany HOSS Heroes, n.o. (ďalej len „prenajímateľ") a meno a priezvisko (ďalej len „nájomca") 

uzatvárajú túto zmluvu o nájme hnuteľných vecí. 

Zmluva je uzatvorená  v zmysle ustanovení  § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov.

                                                                               Článok I.

                                                                        Predmet nájmu.

Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nasledujúcu hokejovú výstroj: ..................................

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

(ďalej len „predmet nájmu")

                                                                               Článok II.

                                                                            Doba nájmu.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nájomný pomer vzniká dňom podpisu tejto zmluvy 

a uzatvára sa na dobu určitú a to do konca hokejovej sezóny 2012/2013 – 30. apríla 2013.

                                                                               Článok III.

                                                                               Nájomné.

Nájomca sa zaväzuje zaplatiť celkové symbolické nájomné za predmet nájmu a to v sume 1,- euro (jedno euro). 

Nájomca ďalej hradí všetky náklady spojené s údržbou zapožičanej hokejovej výstroje, tak aby ju 

udržal v čo najlepšom stave (podla priložených inštrukcií) ako aj náklady na opravu pri jej poškodení. 

Zmluvné strany sa dohodli na platbe v hotovosti pri podpise tejto zmluvy. 

                                                                               Článok IV.

                                                                        Skončenie nájmu.

Zmluvné strany sa dohodli, že nájomnú zmluvu možno zrušiť predčasne dohodou zmluvných strán. 

Ak nedôjde k dohode o zrušení nájmu podľa tejto zmluvy, možno zmluvu vypovedať.

Túto zmluvu možno vypovedať v 1. mesačnej  lehote a táto lehota  začína plynúť v prvý deň mesiaca

 nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď druhej zmluvnej strane.
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                                                                               Článok V.

                                                                   Osobitné ustanovenia.

Prenajímateľ sa zaväzuje udržiavať predmet nájmu v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie.

Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmet nájmu prenajímateľovi v stave, 

v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

Prenajímateľ si môže poistiť predmet nájmu. 

                                                                               Článok VI.

                                                                   Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných 

strán dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvoriť jej neoddeliteľnú časť.

Vo veciach neupravených touto zmluvou sa tento zmluvný vzťah riadi príslušnými ustanoveniami 

platných právnych predpisov. 

Prenajímateľ i nájomca zhodne prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená,  

zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

Túto zmluvu pred podpisom prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak čoho ju podpisujú.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.

V Trenčíne, dňa..................................... 

Za prenajímateľa:.......................................                                   Za nájomcu:.................................
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