
Załącznik nr 1 do Regulaminu 
          wynajmu i korzystania 

z hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Nowy Żmigrodzie 

 
UMOWA  WYNAJMU  HALI  SPORTOWEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWY ŻMIGRODZIE 
 
 
Zwarta w dniu ……………………………… pomiędzy Szkołą Podstawową w Nowym Żmigrodzie              
ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród  NIP 685-16-15-551 reprezentowaną przez 
Dyrektora Szkoły mgr Alicję Witkowską   
zwaną dalej „Wynajmującym”  
a …………………………………………………………………………… reprezentującym grupę wynajmującą 
zamieszkałym w ………………………………………………………………….… legitymującym się dowodem 
osobistym seria nr  wydanym przez  ………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Najemcą”  

§ 1 
Wynajmujący oświadcza, że jest zarządcą - administratorem hali sportowej.  
 

§ 2  
Wynajmujący oddaje w najem Najemcy halę sportową wraz dostępem do szatni znajdującej 
się przy Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 6A w celu organizacji 
zajęć sportowych/imprezy kulturalnej.  
 

§ 3 
Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajmowane pomieszczenia na zajęcia sportowe 
……………………………………….  grupy  uczestników  w każdy ……………………………………. od godz. 
………………………… do godz. …………………………….   
 

§ 4  
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowy Żmigrodzie przysługuje prawo odwołania lub 
przeniesienia na inny termin zajęć sportowych o których mowa w § 3 ze względu na 
organizację imprez własnych lub zleconych, organizację obozów sportowych i kolonii podczas 
ferii zimowych i wakacji.  
 

§ 5 
Najemca oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem wynajmu i korzystania z hali sportowej 
oraz zobowiązuje się do zapoznania grupy z regulaminem oraz z zasadami korzystania                 
z obiektu, urządzeń sportowych i sprzętu sportowego. Najemca sprawuje nadzór nad 
przestrzeganiem przez grupę obowiązującego regulaminu hali sportowej oraz nad 
przestrzeganiem przez grupę zasad bezpieczeństwa  podczas trwania wynajmu. Najemca 
bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przebywających na hali.   
 
 
 
 



§ 6 
Najemca zobowiązuje się podczas trwania wynajmu do ochrony obiektu i sprzętu 
sportowego przed dewastacją. Najemca bierze pełną  odpowiedzialność materialną za 
wyrządzone szkody, zniszczony sprzęt lub urządzenia  hali sportowej powstałe podczas 
trwania zajęć sportowych w/w grupy. Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia 
Najemcy kosztami za zniszczenie sprzętu lub wyposażenie hali sportowej w kwocie do 
wysokości wartości odtworzeniowej zniszczonego wyposażenia. Najemca dołoży wszelkich 
starań, aby oddane mu pomieszczenia nie uległy zniszczeniu w trakcie prowadzonych zajęć.  
 

§ 7 
Najemca zobowiązuje  zapoznać grupę z  instrukcją postępowania na wypadek pożaru.  
 

§ 8  
Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na hali tylko pod opieką dorosłych.  
  

§ 9 
Najemca płacić będzie Wynajmującemu opłatę za wynajem hali sportowej w wysokości 
………….. zł (……………) za 1 godzinę zajęć, płatne na podstawie wystawionej faktury.  
 

§ 10 
Umowa  zostaje zawarta na okres  od dnia …………………………… r.  do dnia …………………………. r.  
 

§ 11 
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 12  
Strony mogą rozwiązać umowę z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym na 
piśmie.  

§ 13 
W  przypadku rażącego łamania regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowej Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Nowy Żmigrodzie ma prawo do natychmiastowego rozwiązania 
niniejszej umowy.  

§ 14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
 
 
 
 
.........................................................    ................................................... 
         Wynajmujący                         Najemca  
             
           
 


