UMOWA WYNAJMU nr ...........................
zawarta w dniu ................................... pomiędzy Gminą Nowogrodziec z siedzibą przy ul. Rynek 1,
59-730 Nowogrodziec, NIP 612-163-62-66, w imieniu której na podstawie upoważnienia
Burmistrza Nowogrodźca, działa Pani Wiesława Traczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, zwana dalej Wynajmującym,
a
.....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa)

.....................................................................................................................................................................................
(adres/siedziba)

.....................................................................................................................................................................................
(seria i numer dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu)

.....................................................................................................................................................................................
(numer telefonu)

zwanym/ą dalej Najemcą, dotycząca korzystania z szatni i sali gimnastycznej w Wykrotach.
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach udostępnia salę
gimnastyczną i szatnie w celu ..........................................................................................................................
w następujące dni tygodnia i godz. .....................................................................................................................
2. Płatność za korzystanie z pomieszczeń będzie regulowana przelewem przez Najemcę na konto
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach Bank Zachodni WBK Oddział 1
w Nowogrodźcu nr 60 1090 1939 0000 0005 1604 5232 w terminie 14 dni od wystawienia
faktury.
3. W przypadku zwłoki za zapłatę czynszu przez okres 7 dni Wynajmujący naliczy odsetki
ustawowe wraz z kosztami do wezwania zapłaty.
4. Wynajmujący nie naliczy opłaty za wynajem pomieszczeń, jeżeli Najemca przynajmniej jeden
dzień przed planowanym terminem zajęć poinformuje o ich odwołaniu.
5. Korzystający zobowiązują się do używania na sali gimnastycznej obuwia sportowego
utrzymania obecnego stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawienia ładu
i porządku.
6. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wynikłe w trakcie
korzystania z obiektu szkolnego.
7. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo w trakcie korzystania
z pomieszczeń.
8. W przypadku organizowanych przez szkołę imprez, uroczystości szkolnych udostępnienie
pomieszczeń zostaje zawieszone. Dyrektor w porozumieniem z Najemcą ustala inny termin
wynajmu.

9. Umowa zostaje zawarta na okres od ................................................. do ....................................................
z możliwością przedłużenia.
10. 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 i nie przestrzegania regulaminu wynajmu i regulaminu
sali gimnastycznej.
11. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym
i zdać przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez
wynajmującego.
12. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu wynajmu sali gimnastycznej.
13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
14. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego.
15. Cena zgodnie z załącznikiem nr 2 ….............zł za godzinę zegarową brutto.
16. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
17. Załącznikiem do niniejszej umowy jest lista osób korzystających w tym czasie z sali.
18. Umowę sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron oraz
jeden dla Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu.

………………………………

podpis wynajmującego

…………....…………………

podpis Dyrektora

