OPĆI UVJETI
ZAPRIVREMENO – POVREMENO KORIŠTENJE OBJEKATA ILI NJIHOVIH DIJELOVA
PREDMET OPĆIH UVJETA
Ovim Općim uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Rijeka
sport d.o.o.sa sjedištem u Rijeci, Trg Viktora Bubnja 1,(u daljnjem tekstu: Rijeka sport) kao vlasnika,
odnosno upravitelja sljedećih sportskih objekata: Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukarić, SRC
Belveder, SRC Mlaka, Nogometno igralište Robert Komen, SRC 3. Maj, Nogometno igralište Krimeja,
Bazeni Kantrida, Nogometni stadion Kantrida, Boćarski centar Podvežica, Atletska dvorana Kantrida i
Centar Zamet, Otvoreno igralište Kampus, Dvorana za borilačke sportove Sušak te objekt
Astronomski centar Rijeka kao objekta tehničke kulture, (u nastavku teksta: Objekt) sa podnositeljem
zahtjeva za privremeno – povremeno korištenje navedenih objekata ili pojedinih dijelova tih objekata
(u nastavku teksta: Korisnik).
Na sve međusobne odnose između Rijeka sporta i korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim
uvjetima primjenjivat će se odgovarajući propisi Republike Hrvatske.
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
Članak 1.
1.1.

Korištenjem objekta Korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća
pažnjom dobrog gospodara koristiti Objekte i sve njegove pripadajuće dijelove isključivo za
odobrenu vrstu korištenja i na vlastitu odgovornost.

1.2.

Korisniku se zabranjuje bilo kakvo korištenje Objekta i njegovih pripadajućih dijelova na način
i/ili u svrhe kojima se neposredno ili posredno krši bilo koji važeći zakon ili pravni propis koji je
na snazi u Republici Hrvatskoj.

1.3.

Svaki Korisnik je samostalno odgovoran za sadržaj aktivnosti koju provodi u Objektu i ukoliko
krši neke od odredbi ovih Općih uvjeta ili neke od odredbi zakonskih propisa, može za to
snositi zakonsku i drugu odgovornost.

1.4.

Korisnik se obvezuje za cijelo vrijeme korištenja Objekta provoditi mjere zaštite na radu,
protupožarne zaštite i osiguranja reda i mira za vrijeme trajanja aktivnosti i za to u potpunosti
preuzima svu odgovornost.

1.5.

Korisnik preuzima potpunu odgovornost za korištenje Objekta u skladu s odredbama važećih
propisa (ZAMP, prijava javnog skupa i dr.).

1.6.

Prigodom korištenja objekta Korisnik je dužan pridržavati se odredbi Kućnog reda Objekta i
uputa osoblja koji vode Objekt.
Upute osoblja Objekta obavezujuće su za sve Korisnike i posjetitelje, a osobe koje ih ne
poštuju mogu biti udaljene iz prostora Objekta.

1.7.

Rijeka sport zadržava pravo da odbije postaviti ili ukloni bilo koji sadržaj koji korisnik postavi, a
za koji smatra da nije primjeren.
Promotivni materijali koje Korisnik može postaviti na Objekt moraju prethodno biti dopušteni
od Rijeka sporta i uklonjeni iz Objekta za vrijeme kada Korisnik ne koristi Objekt.

1.8.

Po završenom korištenju Korisnik je dužan iz Objekta ukloniti sve svoje rekvizite i Objekt
napustiti u stanju u kojem je bio prije početka aktivnosti Korisnika.

1.9.

Korisnik se obvezuje da će provođenjem aktivnosti rukovoditi odgovorna osoba.

Odgovorna osoba Korisnika dužna je osigurati dovoljan broj voditelja koji se za vrijeme
korištenja Objekta skrbe o održavanju reda i vrše komunikaciju sa osobljem Rijeka sporta u
Objektu.
1.10.

Korisnik odgovara za svu štetu nanesenu trećim osobama, Objektu i pripadajućoj opremi za
vrijeme provođenja aktivnosti u Objektu.

1.11.

Korisnik je obvezan naknaditi svu štetu za eventualno oštećenje Objekta koje prouzroči
prilikom korištenja Objekta.

ODBIJANJE ZAHTJEVA
Članak 2.
Rijeka sport ima pravo odbiti Zahtjev u sljedećim slučajevima:
2.1.

Ako postoji osnovana sumnja ili se utvrdi da su podaci o identitetu fizičke ili pravne osobe
Korisnika netočni.

2.2.

Ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno potraživanje Rijeka sporta po bilo kojoj osnovi
prema Korisniku.

2.3.

Ako ne postoje tehničke mogućnosti i uvjeti za korištenje Objekta sukladno zahtjevu Korisnika.

2.4.

U izvanrednim prilikama, kada je to u općem interesu lokalne, županijske ili državne razine
(određene manifestacije i dr. aktivnosti), Rijeka sport zadržava pravo privremeno otkazati
korištenje ugovorenih termina u Objektu, te u skladu s mogućnostima, ponuditi Korisniku
zamjenski objekt i/ili termin.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 3.
3.1

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave na službenoj web stranici Rijeka sporta
(www.rijekasport.hr), te će biti dostupni svim podnositeljima zahtjeva.

3.2. Rijeka sport će na isti način objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta.

