Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice
Integrované centrum volnočasových aktivit, Mírová 127, Obrnice 435 21

Žádost o pronájem prostor v ICVA Obrnice
ŽADATEL:
Příjmení, Jméno/ Název firmy (IČ):__________________________________________
Bydliště/ Sídlo

:______ ___________________________________

Důvod/ Druh akce

:_____ _____________________________________

Datum konání

: __________________________________________

Doba trvání (hod.)

od : ____________________do:___________________

Pronajatý prostor :
velký sál
malý sál
dataprojektor, plátno
kauce velký sál

bar
audiotechnika

kauce malý sál

ubrusy
klubovna
tělocvična

ODPOVĚDNÁ OSOBA:
Příjmení : ___________________________Jméno:____________________________
Bydliště : _____________________________________________________________
Telefon : ___________________________E-mail :____________________________
PROHLÁŠENÍ:
Prohlašuji, že jsem byl/-a seznámen/-a s podmínkami pronájmu a Směrnicí pro využití
ICVA v Obrnicích
V: ________________________Dne:________________________________________
PODPIS: ____________________________________
AKCE V ICVA OBRNICE BYLA SCHVÁLENA DNE: _______________________
___________________
správce ICVA

_________________________

Ceník je vyvěšen na adrese
http://www.ouobrnice.cz/informace-pro-obcany/vyuzivani-prostor-icva/

Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice
Integrované centrum volnočasových aktivit, Mírová 127, Obrnice 435 21

Vyučtování pronájmu Integrovaného centra vonočasových aktivit
Akce :
Nájemce:
Dne:
Pronajaté prostory :
hod/ks

celkem kč

Velký sál
500,- Kč/hod.
Velký sál dlouhodobý pronájem
300,- Kč/hod
Malý sál
300,- Kč
Bar
300,- Kč
Klubovna
50 ,- Kč
Tělocvična
100 ,- Kč
Ubrusy
20 ,- Kč
Dataprojektor, plátno
300,- Kč
Audiotechnika
200,- Kč
Kauce
( platba předem dle využití techniky a prostor)
Celkem k platbě

Kč

správce ICVA
(starosta, místostarosta, správce ICVA)

nájemce

Ceník je vyvěšen na adrese
http://www.ouobrnice.cz/informace-pro-obcany/vyuzivani-prostor-icva/

Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice
Integrované centrum volnočasových aktivit, Mírová 127, Obrnice 435 21

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já níže podepsaný (á)za účelem zpracování „Žádosti o pronájem prostor v ICVA„
souhlasím se zpracováním svých osobních údajů: Jméno , příjmení, telefon, e-mailová
adresa, bydliště, které správci obci Obrnice dobrovolně poskytuji v tomto formuláři, a to na
dobu 3 let od jejich poskytnutí.
Souhlas lze kdykoliv odvolat písemně na adresu Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice či
email epodatelna@ouobrnice.cz. Beru na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do
budoucna a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto
souhlasu (před jeho odvoláním).
Zároveň mám právo na přístup ke svým osobním údajům, na opravu chyb a nepřesností a
možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů.
Udělení tohoto souhlasu nemá vliv na jakékoliv jiné souhlasy se zpracováním osobních
údajů, které jsem poskytl/anebo poskytnu správci obci Obrnice.
Veškeré zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnou legislativou v oblasti
ochrany osobních údajů.

Datum

Podpis

Ceník je vyvěšen na adrese
http://www.ouobrnice.cz/informace-pro-obcany/vyuzivani-prostor-icva/

