REGULAMIN PROMOCJI NAJMU BOISKA ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ
przy ul. Brzozowej 5 w Oleśnicy.
Promocja organizowana jest przez Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ATOL Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Brzozowej 7, 56-400 Oleśnica, zwany w niniejszym regulaminie “ATOL”.
§1 Ogólne zasady promocji
1. Promocja obowiązuje w okresie od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r..
2. Obiekt objęty promocją:
a) boisko ze sztuczną nawierzchnią, przy ul. Brzozowej 5, w Oleśnicy, zwane dalej
„Obiektem”
3. Warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie do dnia 28.12.2018 r.,
zaakceptowanego przez ATOL harmonogramu najmu obiektu i podpisanie do dnia
31.12.2018 r. umowy najmu Obiektu, obejmującej okres od 01.01.2019 r. 31.03.2019 r.
4. Zasady promocji:
a. Z promocji skorzystać może każdy uczestnik, który nie posiada zaległości
finansowych na rzez ATOL i podpisze umowę najmu Obiektu objętego
promocją, obejmującej okres o którym mowa w ust.3, w wymiarze minimalnym
60 godzin miesięcznie.
b. Promocyjny koszt wynajmu obiektu objętego promocją wynosi 1.500,00 zł
brutto za 60 godzin korzystania z obiektu + 50% ceny cennikowej za każdą
dodatkową godzinę ujętą w harmonogramie i nie odwołaną minimum 7 dni
przed terminem wynajmu.
c. Najemcy nie wolno oddawać Przedmiotu najmu do korzystania osobom trzecim
pod jakimkolwiek tytułem.
5. ATOL zastrzega sobie prawo do ostatecznej akceptacji harmonogramu najmu Obiektu
uwzględniając innych najemców, warunki pogodowe, organizację własnych imprez.
6. Najemca nie może rościć żadnych praw do najmu obiektu w godzinach
niezaakceptowanych przez ATOL.
7. ATOL zastrzega sobie prawo zmiany, za uprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni,
terminów (także godzin) oddania Najemcy Obiektu do użytkowania, w stosunku
do tych wynikających z harmonogramu.
8. ATOL może odwołać zajęcia w związku z niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi (m.in. opady śniegu powodujące zaleganie śniegu na płycie boiska,
opady deszczu powodujące zaleganie wody na płycie boiska).
9. W przypadku zmniejszenia przez ATOL ilości godzin oddania Najemcy Obiektu
do użytkowania w stosunku do tych wynikających z harmonogramu, Najemcy
przysługuje prawo odbioru tych godzin, w okresie do końca obowiązywania umowy,
po przedstawieniu aktualizacji harmonogramu najmu Obiektu zaakceptowanej
przez ATOL.
10. W przypadku nie wykorzystania limitu 60 godzin w danym miesiącu z przyczyn
niezależnych od ATOL, Najemcy nie przysługuje prawo odbioru tych godzin w ramach
niniejszej promocji. Najemcy nie przysługuje zwrot dokonanej ryczałtowej zapłaty za
najem Obiektu.
11. Każdy uczestnik promocji jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów
obowiązujących w ATOL, w szczególności regulaminu Stadionu Miejskiego
przy ul. Brzozowej 5.

12. W przypadku jakichkolwiek zaległości lub nieterminowych zapłat za zobowiązania
wobec ATOL uczestnik promocji traci prawo do warunków promocyjnych od
następnego miesiąca po zaistnieniu wystąpienia nie zachowania terminu płatności
wynikającego z faktur.
§2 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej ATOL pod adresem
www.atol.olesnica.pl i w siedzibie ATOL.
2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu,
ATOL zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień.

