
Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 240/1, 678 01 Blansko, IČO 00163848 - DIČ: 00163848, zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vl.č. 1822
zastoupené: MgA. Vítem Šujanem., ředitelem

OBJEDNÁVKA
PODNÁJMU PROSTOR A SLUŽEB

Název podnájemce/pořadatele, obchodní jméno, sídlo, právní forma, IČO, zápis v OR (případně jméno, bydliště, datum narození)

Jméno, příp. adresa zodpovědně osoby za akci, tel., mobil, funkce:

Název akce

Datum a čas podnájmu                                                                                       Čas samotné akce

Vaše akce  bude zveřejněna na  www.kulturablansko.cz
 Prosíme o vyplnění,  případně další doplnění informací, které chcete na našich stránkách publikovat.
Přesný název akce 

Datum a čas konání akce

Cena a předprodej vstupenek

Kontakt na organizátora pro veřejnost (email, web, telefon)

Další informace

DĚLNICKÝ DŮM, Hybešova 1, Blansko 678 01

Hlavní sál S1, 325 m2 Jeviště, 100 m2 Hala I, 200 m2   Hala II, 200 m2

Balkón, 80 m2 Přísálí, 50 m2 Sál S2, 161,5 m2   Vstupní hala, 71,5 m2

Šatna K18, 12 m2 Šatna K17, 15 m2 Šatna S2, m2   Šatna - vstupní hala, 71,5 m2

GALERIE MĚSTA BLANSKA, Dvorská 2, Blansko 678 01

Velká klubovna, 72 m2 Výstavní prostory galerie, 199,12  a 78,6 m2   Prosklená místnost 

KINO BLANSKO, Hybešova 5, Blansko 678 01

Promítací sál, 348 sedadel Vstupní prostory   Šatna                              

Uspořádání prostor a další požadavky objednavatele (služby, časy chystání akce, apod.)

Součástí pronájmu prostor je používání sociálního zařízení.

Další     ujednání:  
Součástí souvisejících služeb jsou v souvislosti s akcí myšleny např. dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, provoz
výtahu apod.
Podnájemce se zavazuje, že nebude provozovat veřejně rozhlasovou reklamu v budově Dělnického domu, ani na veřejných  prostranstvích města Blanska a jeho městských částech. V případě
nedodržení tohoto ujednání si nájemce vyhrazuje právo na neuzavření dalších smluv.
Parkoviště před budovou Dělnického domu Blansko lze ze strany podnájemce používat za účelem dovozu , odvozu osob a materiálu po dobu nezbytně nutnou pro tyto úkony.

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů pro informace sloužící k vystavení Smlouvy o podnájmu prostor.
□ SOUHLASÍM  □ NESOUHLASÍM  

                     
  V ……………..………….         dne…………………………….                                         ……………………………………..           
                                                                                                                                                                   Objednavatel

POTVRZUJEME OBJEDNÁVKU PODNÁJMU PROSTOR A SLUŽEB, DLE VYPSANÉ OBJEDNÁVKY.  

V Blansku dne  …………………………………….                                          ……………………………………………………..
                                                                                                                                             Kulturní středisko města Blanska

Vyplněním a odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů,a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) za účelem tanečních kurzů . Kulturní středisko města Blanska (KSMB) prohlašuje, že osobní údaje navrhovatele slouží výhradně k výše 
uvedenému účelu a pro komunikaci mezi KSMB a registrovanou osobou a nebudou poskytovány jiným subjektům.
Vyplněním a odesláním  této smlouvy souhlasíte s uvedením akce na   www.kulturablansnko.cz.

http://www.kulturablansko.cz/

