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Poskytnutí UMT TJ Blatná ke sportovní činnosti 

Ceny platné od 01. 11. 2022 

Cena je uvedena včetně šaten. 

Fakturace bude prováděná elektronicky /emailem) 1 x za 14 dní nebo dohodou. 

Poskytnutí UMT vždy celé hradí objednatel. 

Časy začátků  přátelských zápasů o sobotách a nedělích: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

Časy začátků  mistrovských zápasů o sobotách a nedělích: 8:30, 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 

V období od poloviny února do začátku dubna budou o víkendech, upřednostňovány 

mistrovské utkání před přátelskými zápasy. V tomto období bude možné sehrát mistrovský nebo 

přátelský zápas i od 21:00 hod. 

Poskytovatel zajišťuje pro tréninky a přátelské zápasy: 

 Šatny hráčů a rozhodčích, 

 Případný přístup k počítači s možností přihlášení do systému IS, 

 Otevření šaten 30 min. před zahájením tréninku 

Poskytovatel zajišťuje pro mistrovské zápasy: 

 Šatny hráčů a rozhodčích, 

 Přístup k počítači s možností přihlášení do systému IS, 

 Možnost připojení elektriky a Wifi pro zajištění vysílání nebo natáčení mistrovského 

zápasu na UMT, 

 Nosítka, 

 Otevření kabin 45 min. před začátkem utkání. 

Uživatel zajišťuje pro tréninky a přátelské zápasy: 

 Míče, případně dresy nebo rozlišovací dresy, 

 Ostatní sportovní náčiní pro trénink. 

 Vypsání dokladu o pronájmu UMT (k dispozici ke stažení na webových stránkách nebo 

v hospůdce) 

Uživatel zajišťuje pro mistrovské zápasy: 

 Pořadatelskou službu včetně jejího označení (vesty, cedulky atd.), 

 Pití pro sebe, soupeře a rozhodčí (možno zakoupit v hospůdce) 

 Dresy 

 Dostatečný počet míčů pro utkání 

 Tabulky pro střídání 

 Vypsání dokladu o pronájmu UMT (k dispozici ke stažení na webových stránkách nebo 

v hospůdce) 

Storno poplatek: v případě nevyužití rezervace bez řádného zrušení 1 týden před 

tréninkem nebo utkáním bude účtován storno poplatek ve výši 50% z uvedených cen 

V případě nenadálé sněhové kalamity může být první zápas, který začíná od 8:30 hod. 
nebo 9:00 hod odvolán. 

Kontaktní údaje: 

Petr Bulka    mob: 604 991 838  email: petrbulka@seznam.cz 

Hřiště UMT III. generace Cena Kč Jednotka Poznámka 

Dospělí, dorost zápas 3.000,- 1 zápas  

Mládež zápas 2.000,- 1 zápas  

Dospělí trénink 1.000,- 1,5 hod ½ hřiště  

Mládež trénink 1.000,- 1,5 hod ½ hřiště  

Příplatek za osvětlení 1000,-  1 hod jeden sloup 250,-  
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