UMOWA WYNAJĘCIA/UŻYCZENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO
Zawarta w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, ul. Niepodległości 11,
09-450 Wyszogród w dniu ............................ pomiędzy dyrektorem szkoły Joanną
Misiakowską - zwaną dalej *Wynajmującym/Użyczającym,
a Najemcą zam. ............................................................................................................, tel.
kontaktowy ............................................., dowód osobisty.........................................................,
dotycząca korzystania z boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie.

§1
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie *wynajmuje/użycza
*odpłatnie/nieodpłatnie

boisko

piłkarskie

w

celu

..........................................................................................................................................

w

następujące dni tygodnia......................................................................................................... w
godzinach.................................................................................................................................

§2
Najemca zobowiązuje się do używania na boisku obuwia sportowego, utrzymania obecnego
stanu technicznego wykorzystywanych pomieszczeń, pozostawiania ładu i porządku.

§3
Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponoszą osoby korzystające,
których przedstawicielem jest osoba podpisująca umowę.

§4
Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki zaistniałe podczas prowadzonych zajęć
(rozgrywek).

§5
W przypadku wynajmu boiska piłkarskiego na czas obozów, imprez sportowych boisko
piłkarskie zostaje zawieszone, o czym *Wynajmujący/Użyczający poinformuje telefonicznie
najemcę.

§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 bez podawania przyczyn.

§7
Najemca zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu korzystania z boiska piłkarskiego.

§8
Najemca przed wejściem na boisko piłkarskie przedstawia osobie nadzorującej umowę wraz
z załącznikami:
Załącznik nr 1 - Oświadczenie uczestnika zajęć (dotyczy wynajmujących indywidualnych i
grupowych)
Załącznik nr 2 - Oświadczenie instruktora/trenera prowadzącego lub organizującego zajęcia
na boisku piłkarskim.
Załącznik nr 3 - Lista uczestników zajęć (dot. grupy)
Załącznik nr 4 - Zgoda rodziców dzieci i młodzieży do lat 18 korzystających z zajęć
sportowych.

§9
Poza przypadkiem określonym w §6 ust. 2 umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia:
1. W każdym czasie na mocy zgodnego oświadczenia stron,
2. Przez *Wynajmującego/Użyczającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
niedotrzymania przez Najemcę warunków niniejszej umowy,
3. Przez *Wynajmującego/Użyczającego w przypadku rażącego łamania regulaminu
przez Najemcę .

§10
W przypadku rozwiązania umowy Najemca
zobowiązany jest rozliczyć się z
*Wynajmującym/Użyczającym i zdać przedmioty użyczenia w stanie niepogorszonym w
terminie określonym przez Wynajmującego/Użyczającego.

§11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej w
postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§12

W sprawach nieregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.

§13
Postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem podpisania.

§14
Umowę sporządza się w 2 jednakowych egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

................................................
(Wynajmujący/Użyczający)

*Niepotrzebne skreślić

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

