Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11
Dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu

UMOWA UDOSTĘPNIENIA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
Umowa udostępnienia budynku Świetlicy Wiejskiej w …………….…………. zawarta w
dniu ………………..…. r. w Cedyni pomiędzy:
Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu z siedzibą: ul. Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia,
reprezentowanym przez Pawła Pawłowskiego - Dyrektora COKiS, zwanym dalej
Użyczającym,
a (imię i nazwisko / firma)..…………………………………………………………….……,
(adres

zamieszkania)…………………….………..………………………………………..,

legitymującym się dowodem osobistym nr………… seria……………..…………………..,
NIP………………………….., PESEL…………………………….…….., zwaną/ym dalej
Korzystającym do udostępnienia budynku świetlicy, o treści następującej:
§1.
Użyczający

udostępnia

świetlicę

położoną

w

miejscowości

………………………………………………………, z przeznaczeniem na (proszę podkreślić
rodzaj wydarzenia) stypę, komunię, chrzciny, urodziny, imieniny, rocznica, wesele,
poprawiny, zebranie wiejskie, wydarzenie komercyjne, itp.
§2.
Strony zawierają umowę na okres jednego/dwóch dni (a) w godzinach od ………………….
do ………………, od dnia …………………………….. do dnia ………..…………………..,
po upływie, którego umowa wygasa bez potrzeby jej wypowiedzenia.
§3.
1. Zwrot kosztów użytkowania świetlicy wynosi ………………………………………………
złotych (brutto) płatna do dnia ………………………, w na rachunek bankowy nr:

BS

Chojna o/Cedynia 06937010170106211220010001 według zarządzenia dyrektora COKiS nr
4/2009 roku. 2. Jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki
losowe dyrektor COKiS może umorzyć lub rozłożyć na raty płatność za udostępnienie
świetlicy i opłaty eksploatacyjne.
3. Korzystający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za zużytą energię
elektryczną, wodę oraz nieczystości płynne, według faktycznego zużycia. Wyliczanie
wartości zużycia mediów (ścieki, zużycie wody, energii elektrycznej) nastąpi na podstawie
liczników.

4. Przyjmuje się, że stan rzeczywisty liczników zużycia poszczególnych mediów zaokrągla
się do pełnej jednostki w górę.
5. Opłaty eksploatacyjne należy opłacić po otrzymaniu informacji od księgowej COKiS, na
rachunek bankowy nr: BS Chojna o/Cedynia 06937010170106211220010001
§4.
Korzystający ma obowiązek zapoznania się z regulaminem obiektów świetlic położonych na
terenie Gminy Cedynia i respektowania jego zapisów.
§5.
Korzystający

ma

obowiązek

indywidualnego

zawarcia

umowy

licencyjnej

ze

Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS i zapłaty stosownego wynagrodzenia, jeżeli podczas
udostępnienia świetlicy będą odtwarzane lub wykonywane utwory muzyczne, zgodnie z
ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§6.
Korzystający ma obowiązek doprowadzenia udostępnionej świetlicy do stanu poprzedniego
po zakończonym wydarzeniu a w szczególności uprzątnięcia i wykonania niezbędnych prac
porządkowych zarówno pomieszczeniach świetlicy, jak i na zewnątrz.
§7.
Jeżeli Korzystający nie dopełni obowiązku określonego w §4 umowy, Użyczający ma prawo,
bez osobnego wezwania, zlecić ich wykonanie osobie trzeciej, a kosztami tych prac obciążyć
Korzystającego.

§8.

Korzystający ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku udostępnienia
świetlicy, w związku z imprezą, o której mowa w §1.
§9.
Korzystający nie może bez zgody Użyczającego przelewać uprawnień wynikających z
umowy na rzecz osób trzecich.

§10.

Dla spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego.

§11.

Integralną częścią umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy świetlicy.
§12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Udostępniającego, 1
dla Korzystającego. Korzystający Udostępniający
Podpis

Podpis

