Splošni pogoji za uporabo prostorov na gradu Jable
Plačilni pogoji: Za potrditev in rezervacijo termina je potrebno poslati naročilnico ali plačati akontacijo v
višini 30% od vrednosti najema, ter izpolniti in podpisati izjavo o sprejemu splošnih pogojev in navedbi
odgovorne osebe. Najemodajalec ima pravico do akontacije ali celotnega plačila stroškov do dneva najema
prostora.
Obseg prireditve glede na število oseb: Uporabnik mora pri pripravi prireditve upoštevati kapaciteto
posameznih prostorov, ki ne sme biti presežena.
Trajanje prireditve: Prireditev mora biti končana ob uri, ki je določena v pogodbi ali ponudbi; po dogovoru
pa se trajanje prireditve lahko podaljša (vendar največ do 23:00 h ), kar se tudi ustrezno ovrednoti.
Dovoljenja: Uporabnik mora prijaviti prireditev ustreznim institucijam ter zagotoviti ustrezno izvajanje
ukrepov določenih v dovoljenju, izdanem na podlagi prijave prireditve.
.
Oprema: Pri opremi za izvedbo prireditve je potrebno upoštevati, da je grad Jable spomeniško zaščiten.
Postavljanje dodatnih elementov, potrebnih za izvedbo prireditve, poteka le ob soglasju in navzočnosti
pooblaščene osebe iz Ustanove-Centra za evropsko prihodnost.
Zavarovanje: Uporabnik je dolžan poskrbeti za zavarovanje prireditve. Zagotoviti mora izvajanje ukrepov, ki
zagotavljajo varnost pri delu za vse izvajalce in sodelujoče pri postavitvi in organizaciji prireditve, ter
poskrbeti za njihovo zavarovanje za primer kakršnekoli nesreče ali poškodbe. Za navedeno je tudi
odškodninsko in kazensko odgovoren. Dolžan je tudi poskrbeti za ustrezno varovanje prireditve in vse svoje
tehnične opreme, potrebne za izvedbo.
Odgovornost za škodo: Uporabnik je dolžan povrniti vso škodo, ki jo na prostorih oz. površinah, na drugih
prostorih, opremi in napravah gradu Jable ter na funkcionalnem zemljišču povzroči on sam ali je nastala ob
opravljanju njegove dejavnosti oz. jo je povzročila tretja oseba. Sanacijo nastale škode organizira UstanovaCenter za evropsko prihodnost v sodelovanju z Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Republike Slovenije. Uporabnik nosi tudi odgovornost za škodo, povzročeno obiskovalcem v
okviru prireditve.
Pravica: Najemodajalec (Ustanova-Center za evropsko prihodnost) lahko prekine in odpove najemniku
pravico do uporabe prostorov na gradu Jable, če ta ugotovi, da je kršil splošne pogoje za uporabo prostorov
na gradu Jable. Najemodajalec lahko tudi prekine in odpove vse dogodke, da bi preprečil povzročitev večje
materialne škode, življenjske ogroženosti ali oškodovanje dobrega imena.
Priprava prostora: Uporabnik je dolžan poskrbeti za pripravo in vzpostavitev prostora v prvotno stanje v
dogovorjenem času glede na zasedenost vseh prostorov v gradu ter zavarovati opremo in predmete, ki so v
njegovi lasti. V primeru, da uporabnik ne upošteva rokov postavitve in pospravljanja, se mu zaračunajo
dodatne ure najema po obstoječem ceniku.
Dobro ime najemodajalca: Uporabnik je dolžan upoštevati dobro ime najemodajalca in se vzdržati dejanj,
ki bi oblatila dobro ime najemodajalca. Uporabnik je v primeru povzročitve škode dolžan plačati pravično
odškodnino.
Prepoved: Prepovedano je kajenje, prekomerno uživanje alkohola, vnos in uživanje drog, nasilje, vnos in
uporaba orožja, pretirano izkazovanje nacionalnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva, nestrpnosti
ali razdora. Vsaka kršitev prepovedi ima za posledico takojšnjo prekinitev dogodka ter posledično
obravnavanje kršitve na podlagi civilne in kazenske odgovornosti.

Najemodajalec: pravna ali fizična oseba, ki da v najem in uporabo grad Jable
Uporabnik: pravna ali fizična oseba, ki najame ali uporablja grad Jable za svoje potrebe

