Všeobecné podmínky ke konaným akcím
Restaurace a penzion U Nováků, Bítovany 1
Provozovatel: RESAL CATERING s.r.o , Úzká 407 53701, Chrudim, IČ: 05946913 DIČ: CZ05946913

1. Předmětem je zajištění dle pokynů klienta:
a) svatební hostina či akce na velkém sále
b) zajištění odpovídajících prostor
c) občerstvení hostů
d) ubytování hostů
(dále jen „ svatební hostina nebo hostina")
2. Smluvní vztah vzniká podáním závazné objednávky klienta a potvrzením termínu svatební hostiny dodavateli
služeb, na jehož základě je provedena realizace výše uvedených služeb.
Dodavatel se zavazuje k zajištění služeb ve výše uvedeném rozsahu a zadavatel se zavazuje, že zaplatí
dodavateli dohodnutou cenu.
3. Rozpočet na občerstvení bude zaslán elektronicky, úpravy počtu hostů je možné měnit 3 dny před hostinou.
Po té je rozpočet závazný.
4. Termín svatební hostiny je stanoven jako pevně daný a neměnný s vyjímkou nuceného uzavření provozu.
5. Místem realizace jsou - vnější a vnitřní vyhrazené konkrétní prostory poskytovatele služeb.
6. Záloha na termín, přípravu a úklid sálu den předem a den po té – vyhrazen jen pro svatbu – poplatek 3000,- Kč 7.
Rozpočet připravujeme až po závazné reservaci.
8.

Přísný zákaz používání pyrotechniky a balónků štěstí a konfet.

Jelikož jsme ve středu obce není možný ohňostroj a prosíme nepoužívejte ani balónky štěstí, zbytky drátu padají do volného
výběhu skotu a způsobují poranění zvířete. Děkujeme za pochopení.
9.

Při počtu nad 50 osob je celá restaurace uzavřena jen pro potřeby akce.

10. Vlastní alkohol je zakázán. Suroviny pro přípravu jídla nejsou dovoleny.
11 . Doplatek dle skutečného vyúčtování bude uhrazen dle domluvy v hotovosti , převodem, kartou do tří dnů.
12 . Při nadměrném znečištění či poškození majetku, popřípadě nedodržení podmínek, bude provedeno doúčtování
nákladů.
13 . Noční provoz restaurace - od půlnoci každá započatá hodina poplatek 500,- Kč.
14. Po 22 hodině ,v případě velmi hlasité produkce hudby ( kapely), budete upozorněni obsluhou a prosíme ztlumit.

Závěrečná ujednání
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tyto podmínky před jejím podpisem přečetly, že byly přijmuty
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo
za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.
2. Tento dokument je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každý účastník obdrží jedno vyhotovení.

V Bítovanech dne:

podpis dodavatele služeb

podpis klienta

