VLOGA ZA NAJEM

OMARICA / PARKIRIŠČE ZA VOZIČEK
Podatki vlagatelja
Ime
Priimek
Rojstni datum
Naslov
Kraj in pošta
Telefon
E-pošta
Golf klub

Omarica / parkirišče za voziček

Način plačila

(označi s križcem)

(označi s križcem)

Omarica - majhna

Plačilo preko TRR - v enkratnem znesku

Omarica - velika

Plačilna kartica

Parkirišče za voziček
z električnim priključkom

Gotovina

Z oddano vlogo sprejemate pogoje, vezane na letno karto in pravila igrišča Golf Grad Otočec.
Hkrati tudi potrjujete in zagotavljate resničnost podatkov.
Prosimo, da nam izpolnjeno vlogo pošljete po pošti na naslov: Golf Grad Otočec, Grajska cesta 2, 8222 Otočec ali na e-mail golf.otocec@termekrka.si. Po prejemu vloge vam bomo poslali račun z navodili za izvedbo plačila. Letna karta je aktivna, ko prejmemo podpisano vlogo in plačilo.
Vloga mora biti poslana z elektronskega naslova, ki ga navajate v vlogi, saj s tem potrjujete točnost podatkov in strinjanje s pravili uporabe letne
karte.
Pravila najema omarice ali parkirišče za vozičekov:
•
Najem je možen v obdobju glavne sezone (marec–november 2021).
•
Vse cene vključujejo DDV.
•
Vsak najemnik prejme svoje ključe, ki mu omogočajo dostop do prostorov za shranjevanje opreme.
•
Dostop do prostorov za shranjevanje opreme bo mogoč v času odprtja recepcije golf igrišča.
•
Omarico ali prostor v parkirišče za vozičeku lahko najame le ena oseba, ki lahko v najetem prostoru hrani en golf komplet.
•
Hranjenje dodatne opreme ali opreme druge osebe ni dovoljeno.
•
Vsi uporabniki so odgovorni za čistočo najetih parkirišče za vozičekov ali omaric.
•
Predmeti, ki ne sodijo v prostore za hranjenje golf opreme, bodo odstranjeni s strani ekipe Golf Grad Otočec.
•
V primeru izgube ključev se obrnite na recepcijo.
•
Pridržujemo si pravico, da ob pravočasnem pozivu, vsi najemniki spraznijo svoje omarice za določeno obdobje (vzdrževalna dela na omaricah,
vzdrževanje ali čiščenje prostorov).
•
Golf Grad Otočec ne odgovarja za odtujene ali poškodovane predmete iz prostorov za hranjenje opreme.

Kraj in datum
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