SPORTOVNÍ AKCE
NA JEŠ TĚDU
SAMI JSME ORGANIZÁTORY I ÚČASTNÍKY SPORTOVNÍCH AKCÍ. PROTO VÁM FANDÍME.
Tady na Ještědu ale hájíme hlavně zájmy hotelových hostů a návštěvníků, pro které tu jsme především.
Proto prosíme o pečlivé vyplnění formuláře a dodržení všech domluvených podmínek daných právě
tímto dokumentem. Chystáte se pohybovat po soukromých pozemcích — rádi se s vámi domluvíme
na jejich využití, pokud tím nezasáhneme do hladkého provozu hotelu a restaurace.

NÁZEV AKCE (WEB):
TERMÍN — PŘESNÉ DATUM (nezle v době prázdnin, svátků a o sobotách):

ČAS PŮSOBENÍ NA JEŠTĚDU (včetně přípravy a úklidu): od
Dojezd či doběh účastníků je možný pouze mezi 12. a 14. hodinou.

do

ORGANIZÁTOR:
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

POČET ÚČASTNÍKŮ:
PŘÍMÝ KONTAKT:

CENA je 5 000 Kč splatných nejpozději 7 dnů před akcí. V případě, že vaše akce bude z jakéhokoliv důvodu zrušena
nejpozději 12 hodin před akcí, vrátíme vám zpět 4 000 Kč.
CO ZA JISTÍME PRO HLADKÝ PRŮBĚH VAŠÍ AKCE, CO JE V CENĚ:
• 3 parkovací místa pro organizátory na hotelovém parkovišti,
• 1 elektrická přípojka 220 V na parkovišti u zimního vchodu,
• D ojezd či doběh účastníků po silnici nebo po turistické cestě na vrchol Ještědu,
• C ílový prostor na parkovišti od 12 do 14 hodin. Prostor zahrnuje místo od hrany
parkoviště (konec asfaltu a začátek kamenného dláždění) až po zimní vchod.
Po celou dobu musí být umožněn průjezd pro auta i průchod pro pěší.
• M ožnost instalovat reklamu v prostoru doběhu či dojezdu v celkové velikosti max. 5 m 2 .
Případné další požadavky prosíme uvést na následující straně.

JSME TU ZEJMÉNA PRO HOSTY HOTELU A RESTAURACE
Je tedy naší prioritou zajistit právě jim nerušený pobyt. Každá akce zvenčí do provozu vždy zasahuje. Vyplňte

prosím co nejvěrněji předchozí přehled, abychom předešli nedorozumění. Vyplněné údaje jsou také vaším závazkem
o pohybu zde na Ještědu. Během vašeho působení na Ještědu vás žádáme o velkou ohleduplnost ke všem hostům
a turistům. Ještěd je určen v prvé řadě pro ně. Prosíme - informujte o tom všechny své organizátory a pomocníky.
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POTŘEBUJETE VÍCE?
Vyplňte všechny požadavky níže a my vám dáme vědět jaké jsou podmínky.
DALŠÍ PROSTORY PRO PŘÍPADNÉ VYUŽITÍ:
terasa u kiosku Rohanka
prostranství u dřevěného kříže
přístupové rampy Ještědu
ochoz Ještědu
vstupní hala, prostor recepce

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:
budeme potřebovat další elektrickou přípojku (vypište technické požadavky)
kdekoliv od tunelu lanovky až po vrchol budeme umisťovat reklamní bannery (potřebujeme o tom vědět,
protože i my máme své závazky), umístění reklamních bannerů bude zpoplatněno, není možné umístit
oploty tak, aby nemohla po jediné příjezdové cestě na Ještěd vyjet dodávka (záchranná služba či zásobování)
kdekoliv na trase od Ještědky (včetně) budeme umisťovat zábrany či oblouky
(musíme o tom vědět kvůli zásobování, které probíhá každý den a kvůli průjezdu hasičů a záchranářů)
směrem od Liberce máme povolenou silniční uzávěru, časově od

do

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ A ZA DODRŽENÍ VŠECH PODMÍNEK.
Kontaktní osoba za hotel Ještěd:

ODESLAT
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