Zespół Szkół w Blizanowie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BLIZANOWIE
Załącznik nr 2

UMOWA Nr ……………
zawarta dnia ………………….................................... w Zespole Szkół w Blizanowie
pomiędzy:
………………………………………………………………………………………………......
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………….
stanowisko służbowe/ nazwa zakładu pracy lub instytucji
………………………………………………………………………………………………….
dowód osobisty( seria, numer)/ nr PESEL
zwanym ( ą) w dalszej części organizatorem
a
………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko
………………………………………………………………………………………………….
stanowisko służbowe/nazwa zakładu pracy lub instytucji
………………………………………………………………………………………………….
dowód osobisty ( seria, numer)/ nr PESEL
zwanym( ą) w dalszej części umowy udostępniającym.
§1
Udostępniający zobowiązuje się do udostępnienia organizatorowi……………………………..
w celu realizacji zajęć …………………………………………………………………………..
§2
Udostępnienie przedmiotu umowy odbywać się będzie w dniach od ………….do ………….
w godzinach od ………… do…………….
§3
1. Z tytułu niniejszej umowy Organizator zapłaci udostępniającemu wynagrodzenie
w wysokości …………………... płatne w terminie …………………………… na konto Bank Spółdzielczy
w Pleszewie
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Zespół Szkół w Blizanowie

Nr 85840700030600947420000001 ustalone zgodnie z cennikiem.

2. Warunkiem rozpoczęcia przez organizatora korzystania z kompleksu sportowego jest
dokonanie wpłaty wynagrodzenia określonego w pkt. 1.
§4
Organizator oświadcza iż zapoznał się z regulaminem korzystania z kompleksu sportowego
przy Zespole Szkół w Blizanowie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
§5
1. Organizator zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec osób
trzecich wynikłe w czasie korzystania przez nie z przedmiotu umowy.
2. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w udostępnionym mieniu
będące następstwem nieprawidłowego korzystania.

§6
1. Umowa zostaje zawarta na okres od ………………………… do …………………………
jednakże każda ze stron może je rozwiązać za okresem wypowiedzenia.
2. Odstąpienie od umowy należy zgłosić pisemnie z uzasadnieniem najpóźniej na trzy
dni przed planowanym udostępnieniem obiektu.
3. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku:
a) naruszenia zapisów regulaminu korzystania z kompleksu sportowego przy
Zespole Szkół w Blizanowie,
b) innych nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających dalsze korzystanie
z przedmiotu umowy.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Spory mogące powstać na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Udostępniającego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących po jednym dla każdej ze stron.

Udostępniający:
…………………………………………….

Organizator:
…………………………………………
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