
Załącznik Nr 2 do Regulaminu  Hali Sportowej w ZS w Jaślanach 
 
 

UMOWA Nr ……. /……… 
 

wynajmu Hali Sportowej w Zespole Szkół w Jaślanach 

 
 
 

zawarta w dniu ................................................................ r. pomiędzy: Zespołem Szkół w Jaślanach 

reprezentowanym  przez dyrektora Pana Zygmunta Krempę,  zwanym   dalej   „Wynajmującym” 

a Panem / Panią…………………………………………………zamieszkałym(ą)………………………………………………… 

legitymującego(ą) się dowodem osobistym:…………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                     seria i nr dowodu  osobistego                                          

reprezentującego/ą instytucję:………………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………..………………………… 

Zwanym(ą) dalej „Najemcą” została zawarta umowa najmu następującej treści: 
 

§ 1 
Wynajmujący zobowiązuje się do udostępnienia Najemcy Halę Sportową w celu realizacji 

zajęć……………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………. 

(forma zajęć) 

§ 2 
Udostępnienie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniach  

od ………………………….……................do ……….......................................................................................….  

w godzinach od …….........…… do……….................................................................................................... 

§ 3 
Z tytułu niniejszej umowy najemca   nie ponosi żadnych opłat*,  wpłaci darowiznę na rzecz 
Zespołu Szkół w Jaślanach  na wskazany rachunek bankowy*  

§ 4 
W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest rozliczyć się z wynajmującym i zdać 
przedmiot wynajmu w stanie nie pogorszonym w terminie określonym przez Wynajmującego. 

§ 5 
Najemca zobowiązuje się do korzystania z własnego sprzętu sportowego( piłki halowe, rakiety do 
tenisa, piłki siatkowe, koszykowe, itp.). 

 
§ 6 

Najemca oświadcza, iż zapoznał się z „Regulaminem korzystania z  Hali Sportowej w Zespole Szkół                    
w Jaślanach  zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

§7 
1. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich 
wynikłe   w czasie korzystania przez niego z przedmiotu umowy. 
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w udostępnionym mieniu będące 
następstwem nieprawidłowego korzystania. 
 



§ 8 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………………do…………………………………..…….……… 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę za tygodniowym okresem wypowiedzenia. 

3. Odstąpienie od umowy należy zgłosić pisemnie z uzasadnieniem najpóźniej na trzy dni przed 
planowanym udostępnieniem obiektu. 
4. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku: 
a) naruszenia zapisów „Regulaminu korzystania z z  Hali Sportowej w Zespole Szkół w Jaślanach   
b) innych okoliczności uniemożliwiających dalsze korzystanie z przedmiotu umowy. 

§ 9 
W przypadku wykorzystania pomieszczeń, np.: uroczystości i zajęć szkolnych organizowanych 
imprez kulturalnych, itp. wynajęcie hali sportowej zostaje zawieszone. 

§ 10 
Najemca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów i zarządzeń dotyczących bhp      
i ppoż. 

§ 11 
Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu umowy najmu w podnajem lub bezpłatnego 
używania osobom trzecim, bez zgody Wynajmującego, wyrażonej na piśmie. 

§ 12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

                           § 14 
Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania. 

                          § 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 

……………………. …………………………………………………………………………………………...  

                 (miejscowość, data) Najemca (podpis) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………..  
                         (miejscowość, data) Wynajmujący(podpis) 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
 
Informacja Dla użytkowników grup nieformalnych , nieuprawnionych do darmowego korzystania z hali: 
Wpłatę tytułem „darowizna dla Zespołu Szkół w Jaślanach”, należy dokonać na konto Gminy Tuszów Narodowy:  
 Bank Spółdzielczy w Mielcu ,Oddział w Tuszowie Narodowym, Nr:  96 9183 1031 2003 3000 7139 0001. 
Dowód wpłaty doręczyć  dyrektorowi  szkoły lub przesłać na adres e-mail szkoły. 


