Załącznik nr 3 do Regulaminu
obiektu i pomieszczeń
sali sportowej przy Gimnazjum
im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej

UMOWA WYNAJMU
z dnia ……………………………………………………..…………………….
zawarta w Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Poczesnej, 42-262 Poczesna, ul. Bankowa 7,
pomiędzy dyrektorem szkoły mgr Pawłem Wiśniewskim – zwanym dalej „Wynajmującym”,
a ……........................................................................................................... – zwanym dalej „Najemcą”,
adres …................................................................................, dowód osobisty .......................................,
tel. kontaktowy ..............................................................., NIP: …………………………………..……………….,
REGON: ………………………….………., KRS lub inny rejestr: ……………………………………………………………………..,
imię i nazwisko kierownika grupy: ………………………………………………………………………………………….,
dotycząca korzystania z pomieszczeń obiektu sali sportowej Gimnazjum w Poczesnej.
§1
Dyrektor Gimnazjum w Poczesnej udostępnia .......................................................................................
................................................................................................................................................................
w celu .....................................................................................................................................................
w następujące dni tygodnia i w godzinach: ……………………………………………………………………………………….
……………...................................................................................................................................................
§2
Korzystający zobowiązują się do:
- używania w sali sportowej obuwia sportowego oraz pozostawienia ładu i porządku,
- utrzymania obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń.
§3
Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponoszą osoby korzystające, których
przedstawicielem jest .............................................................................................................................
§4
W przypadku wynajmu pomieszczeń, np.: na czas pobytu kolonii, obozów, organizowanych imprez
kulturalnych, udostępnienie pomieszczeń obiektu sali sportowej zostaje zawieszone.
§5
1. Najemca zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu kwotę ............................ złotych za miesiąc.
(słownie .................................................................................................................................................)

Opracował: PW

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, płatna będzie z góry za dany miesiąc w sekretariacie szkoły.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od .............................................. do ..............................................
z możliwością dalszego przedłużenia.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§7
Poza przypadkiem określonym w § 6 ust. 2 umowa może być rozwiązana:
1) w każdym czasie na mocy zgodnego oświadczenia stron,
2) przez Wynajmującego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania warunków
niniejszej umowy.
§8
W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i zdać
przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego.
§9
Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu obiektu i pomieszczeń sali sportowej przy
Gimnazjum w Poczesnej.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.
§ 12
Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania.
§ 13
Umowę sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

...................................................
(Najemca)

…………........................................
(Wynajmujący)
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