CENIK NAJEMA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE TRŽIŠKIH OLIMPIJCEV IN
TELOVADNIC KRIŽE IN BISTRICA
1.

Cenik najema Dvorane tržiških olimpijcev za organizirani trening s strokovnim vodstvom in
rekreacijo:
NOSILCI PROGRAMA
Športna društva in klubi do
16. leta starosti
Športna društva in klubi
nad 16. letom starosti
Rekreativci

Cela dvorana

1/3 dvorane

Velika
plezalna
stena

Mala
plezalna
stena

Mala
dvorana

31,06 €

10,33 €

16,13 €

10,70 €

8,76 €

40,19 €

13,37 €

20,93 €

13,83 €

11,25 €

55,30 €

18,44 €

27,65 €

18,89 €

15,67 €

V ceno ni vključen 9,5 % DDV.
Cena najema dvorane v času organiziranih aktivnosti vključuje:

2.

uporaba ene garderobe, sanitarij in tušev, ter souporaba športnih rekvizitov in opreme potrebne za izvedbo
športne aktivnosti ter uporaba montažnega odra (odrasla oseba).
Cenik najema dvorane za organizirana tekmovanja:

Velja cenik iz točke 1. z povečanjem 60 %.
Cena najema dvorane za tekme vključuje:




3.

semafor, klopi za igralce in trenerje, zapisnikarsko mizo, dve garderobi za igralce in ena garderoba za sodnike, ter
mikrofoni z ozvočenjem.
uporaba montažnega odra (odrasla oseba).
Pri obračunu se šteje minimalno ena ura ali več (odvisno od zahtevnosti postavitev v dvorani zaradi samega
tekmovanja) pred tekmovanjem ter ena ura ali več po zapustitvi vseh prostorov v dvorani (vključno s sanitarijami
in garderobami).
Cenik najema dvorane za prireditve:

Spodaj navedene cene veljajo za najem dvorane za organizacijo kulturnih prireditev, proslav, slavnostnih akademij ter
priredbo kulturnih, dobrodelnih in humanitarnih glasbenih prireditev v popoldansko-večernem terminu z zaključkom
najkasneje do 22.00 ure zvečer.
A/

Najem cele dvorane, prireditve popoldanski in večerni termin:
Maksimalna zapolnitev 1600 obiskovalcev.
- Najem dvorane, priprava tribun
- Izvedba zaščitne talne obloge parketa
- Postavitev in pospravljanje odra z talno oblogo, velikosti do 10x8 m
- Postavitev in podiranje scene / enostavne postavitve /
- Dodatek za najem dvorane za izvedbo koncertov večurnega značaja / brez čiščenja
parkirišč, ter varnostne službe. Obvezna je uporaba zaščite parketa ! /

B/

1.045,00 €
150,00 €
555,00 €
75,00 €
zunanje okolice in
1.050,00 €

Najem 2/3 dvorane, prireditve popoldanski in večerni termin:
Maksimalna zapolnitev 750 obiskovalcev.
- Najem dvorane, priprava tribun
- Izvedba zaščitne talne obloge parketa

907,50 €
120,00 €

1

- Postavitev in pospravljanje odra z talno oblogo, velikosti do 10x6 m
- Postavitev in podiranje scene / enostavne postavitve /
C/

445,00 €
75,00 €

Najem 1/3 dvorane, prireditve popoldanski in večerni termin:
Maksimalna zapolnitev 350 obiskovalcev.
-

D/

Najem dvorane, priprava tribun
Izvedba zaščitne talne obloge parketa
Postavitev in pospravljanje odra z talno oblogo, velikosti do 8x6 m
Postavitev in podiranje scene / enostavne postavitve /

816,00 €
75,00 €
335,00 €
75,00 €

Najem okolice dvorane:
- Najem zelenice in tlakovanega vhoda dvorane (brez el. priključka)

E/

400,00 €

Najem drugih rekvizitov:
- Najem stolov - 1 kos
- Najem plastične mize – 1 kos
- Najem odra , segment v velikosti 2,00 x 0,60 m - 1 kos

1,40 €
3,50 €
4,60 €

V ceno ni vključen 22 % DDV.
Poraba električne energije zunanjega električnega priključka se obračuna dodatno in se odčita iz nameščenega dodatnega
števca.
Za prireditve humanitarnega značaja z zbiranjem sredstev za pomoči potrebnih ljudi / ne velja za dobrodelne koncerte za
zbiranja sredstev raznih društev in klubov / velja popust na vse kombinacije najema dvorane in opreme v višini 50 %.
Cene najema se indeksirajo z rastjo cen energije in naftnih derivatov.
Z vsakim uporabnikom športne dvorane upravljavec BIOS, d.o.o., Tržič, sklene pogodbo o najemu športne dvorane s
pripadajočimi objekti, ki vsebuje pravice in obveznosti uporabnika in najemodajalca.
4.

Cenik najema telovadnice Bistrica in Križe za organizirani trening s strokovnim vodstvom in
rekreacijo:
NOSILCI
PROGRAMA

Telovadnica – spodaj

Telovadnica – zgoraj

Telovadnica z
balkonom

Orodje (mreža za
odbojko, badminton)

Vsi najemniki

20,09 €

10,96 €

27,40 €

4,57 €

V ceno ni vključen 9,5 % DDV.
Cena najema telovadnice v času organiziranih aktivnosti vključuje:

 uporaba garderobe, sanitarij in tušev
Velja od: 1.9.2014
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