Tornaterem

TORNATEREM IGÉNYBEVÉTELE
A Petőfi Sándor Általános Iskola 2010. évben felépült tornaterme sportolási célra bérbe
vehető:
hétköznapokon: 16 órától 22 óráig
hétvégén: 8 órától 22 óráig
A tornacsarnok mérete: 42 m x 30 m
Küzdőtér hasznos területe: 39 x 19 m
PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA
2163 Vácrátót Petőfi tér. 6-8.
Weblap: www.vacratot.hu
E-mail: vacratotph@vacratot.hu
Telefon: 06-28-360-012
Fax: 06-28-369-388
Tornaterem bérlés:
Az iskola tornaterme kiválóan alkalmas különféle sportrendezvények megrendezésére.
Teremtornák, sportnapok, bajnoki-, baráti- és edző-mérkőzések bonyolításán keresztül kultúrált
sportolási lehetőséget biztosítunk az alábbi sportágak kedvelőinek:
- teremfoci
- kézilabda
- kosárlabda
- röplabda
- tollaslabda
- asztalitenisz
- tenisz
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- egyéb sportok
1.) A tornaterem alapvető funkciója az iskolai testnevelés, az iskolai programok kiszolgálása,
ezért hétköznaponként 8.00-tól 15.00 óráig az iskolai programok, órák számára kijelölt időszak.
2.) 15.00 – 16.00 Takarítás
3.) Hétköznaponként 16.00 – 22.00 óráig, míg hétvégenként 8.00 – 22.00 óráig a szabad
helyeket lehet bérelni.
- rendszeres sport-szabadidős tevékenységre
- alkalmi sport-szabadidős tevékenységre
A minimálisan bérelhető időkeret: 1 óra/alkalom
Rendszeres sport-szabadidős tevékenységre minimálisan egy hónapot kell kibérelni (és előre
kifizetni). Ha valaki a foglalását a befizetett hónap 25-éig nem hosszabbítja meg a következő
hónapra, akkor az adott időpont a későbbiekben szabadon bérelhető. Addig viszont a bérlő
prioritást élvez.
Alkalmi sport-szabadidős tevékenységre lehetőség van csak egy-egy alkalomra történő
bérlésre is.
4.) A bérlést a jelentkezés sorrendje határozza meg az üres időpontokra. Letölthető
terembeosztás ITT
5.) A bérleti díj befizetése számla ellenében, rendszeres sport-szabadidős tevékenység
esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárába történik; alkalmi sport-szabadidős tevékenység
esetén, a bérleti díj befizetése számla ellenében a tornaterem gondnokánál történik. A fizetést
utólag kell teljesíteni.
6.) Bérleti díjak:
- ha a tornaterem használók legalább 50 %-a vácrátóti lakos:4.000,- Ft/óra – ÁFA mentes,
- bejegyzett vácrátóti székhelyű civil szervezeteknek – 100%-os kedvezmény
- külsősöknek, más településről jövőknek: 8.000,- Ft/óra – ÁFA mentes.
Ki kell jelölni minden egyes bérléshez egy a használatért felelős személyt, akivel az
Önkormányzat, mint fenntartó a bérleti szerződést aláírja, illetve nyilatkozik, hogy honnan jöttek.
A nyilatkozatban megadott adatokat a tornaterem gondnoka ellenőrizheti. Visszaélés esetén a
tornaterem használati lehetőség az adott bérlő számára megszüntethető.
9.) A bérlő köteles a tornaterem használatának rendjét (továbbiakban: HÁZIREND) betartani.
A házirend letölthető ITT
Érdeklődni lehet:
Csapó András (tornaterem gondnok) a 06-70/374-7659 -es telefonszámon.
A tornaterem bérlés menete:
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I. Tájékozódás a terem szabad, bérelhető időkereteiről a www.vacratot.hu weboldalon, a
Polgármesteri Hivatalban Matyó Anikó, aljegyzőnél vagy Csapó Andrásnál a
06-70/374-7659
-es telefonszámon.
II. Az igény szerinti, még szabad, bérelhető időkeret lefoglalása Matyó Anikó, jegyzőnél
történik.
III. A bérleti díj befizetése alkalmi és rendszeres sport-szabadidős tevékenység esetén a
Polgármesteri Hivatal pénztárába történő befizetéssel, vagy átutalással történik.
V. A BÉRLETI SZERZŐDÉS ÉS NYILATKOZAT elfogadása, aláírása, a Polgármesteri
Hivatalban történik.
A B&Eacute;RLETI SZERZŐD&Eacute;S &Eacute;S NYILATKOZAT
LET&Ouml;LTHETŐ ITT
A tornaterem tűzvédelmi szabályzata innen tölthető le.
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