
DOHODA O PRONÁJMU ZAHRADNÍ ATRAKCE

Eva Watson-Jones, Zátopkova 564, Zeleneč 
(dále jen „pronajímatel“)

a

…..................................….........................................................

č. OP:...........................................................
(dále jen „nájemce“)

uzavírají následující dohodu:

1. PŘEDMĚT DOHODY
1.1 Pronajímatel  za  úplatu  zapůjčí  nájemci  k  užívání  zahradní  atrakci  „Skákací  hrad  –  zábavný  akvapark“,  blíže

specifikovaný v bodu č. 3 této dohody, a to:
- dne …........................  od …........  do …......... hodin, 
- na adrese: ….................................................................................................

1.2 Nájemce zaplatí sjednanou cenu dle bodu č. 2. této smlouvy.

2. CENA
2.1 Nájemce se zavazuje, že pronajímateli za pronájem zahradní atrakce zaplatí částku ve výši …................... Kč (slovy:

…............................................). Tato částka (po odečtení zálohy ve výši 200,- Kč, složené při rezervaci) bude uhrazena
v hotovosti při předání atrakce, tj. nepozději na začátku smluvené doby pronájmu. 

2.2 K ceně bude / nebude připočteno cestovné ve výši 15 Kč/km.
2.3 Při zrušení rezervace minimálně 24 hodin před dohodnutým začátkem pronájmu bude zaplacená záloha vrácena v plné

výši  převodem na účet, ze kterého byla uhrazena. V odůvodněných případech bude záloha vrácena i při pozdějším
zrušení rezervace. Vrácení zálohy proběhne do 5 pracovních dnů.

3. PARAMETRY ATRAKCE
Výrobce: Happy Hop Doporučený počet dětí: 4
Rozměry: (d) 550 x (š) 300 x (v) 235 cm Pro děti do výšky: 150 cm
Maximální nosnost: 180 kg, max. hmotnost jedné osoby 45 kg

Obsahuje: nafukovací atrakci, fukar, kolíky k upevnění atrakce, přepravní tašku, plastové balónky (cca 30 ks)

4. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
4.1 Pronajímatel dodá nájemci atrakci na dohodnutou adresu ve stavu způsobilém k užívání, připraví ji k provozu a po

skončení doby pronájmu zajistí její složení a odvoz.
4.2 Nájemce plně zodpovídá za bezpečnost  a  ochranu zdraví  všech osob,  které  budou atrakce  používat  a  zavazuje  se

dodržovat bezpečnostní  podmínky provozu atrakce.  Zejména není dovoleno manipulovat s  ohněm a nebezpečnými
předměty uvnitř a v okolí atrakce;  přerušovat provoz fukaru, je-li atrakce používána; překračovat nosnost atrakce a
maximální  hmotnost  jedné  osoby.  Z  důvodu  rizika  protržení  je  také  nutno  zamezit  přístupu  domácích  mazlíčků.
Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví či na majetku způsobené nevhodným používáním atrakce.

4.3 Nájemce vrátí pronajímateli atrakci ve stavu, v jakém ji přebíral, bezprostředně po skončení smluvené doby pronájmu.
Bude-li  atrakce  provozována  s  vodou,  zajistí  nájemce  před  jejím  vrácením alespoň  částečné  vysušení.  V  případě
poškození nebo jiného znehodnocení uhradí nájemce vzniklou škodu.

4.4 V případě vzniku problému s provozem atrakce  (včetně extrémních povětrnostních podmínek) je nájemce povinen
ukončit její provoz a neprodleně informovat pronajímatele.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
5.1 Jelikož není požadováno složení vratné kauce za pronajatou věc, předloží nájemce pronajímateli k nahlédnutí platný

průkaz totožnosti a umožní zaznamenání údajů, konkrétně jména, adresy trvalého pobytu a čísla dokladu. Tyto osobní
údaje budou pronajímatelem uchovávány pouze po dobu trvání pronájmu, resp. do vrácení pronajaté věci. Pronajímatel
se zavazuje s údaji nakládat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. 

5.2 Skutečnosti a další podmínky v této dohodě neuvedené se řídí platným zněním Občanského zákoníku.

Dne: …............................

…................…................ …................…................ 
          pronajímatel                                                                                  nájemce


