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                                                REGULAMIN WYNAJMU SAL 

                              W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY „AMFITEATR” 

 

 

                                                                                                                                      

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

a) Wynajmującym – rozumieć należy przez to Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” 

b) Najemcy – rozumieć należy osobę fizyczną lub firmę, która dokonuje rezerwacji sali i 

odpowiada za organizację Wydarzenia 

c) Wydarzeniu – rozumieć należy szkolenie, konferencję lub inną imprezę organizowaną przez 

Najemcę. 

2. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie 

 Rezerwacja wynajmu sali w obiekcie MOK”Amfiteatr” zostaje potwierdzona zawarciem umowy 

cywilno-prawnej na wykonanie usługi o określonej w zamówieniu wartości zgodnej z cennikiem 

wynajmu sal który stanowi załącznik Nr.2 i wpłaceniu zadatku. 

3. Należność za wynajem sali można opłacić gotówką w kasie lub przelewem po uzgodnieniu 

z Wynajmującym. 

4. Warunkiem wejścia na salę jest uiszczenie pełnej opłaty za wynajem sali. 

5. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu 

doliczamy opłatę wg cennika. 

6. Wynajmujący może odmówić Najemcy wynajęcia sali, jeżeli uzna iż będzie ona użytkowana 

w sposób niezgodny z obowiązującym w placówce statutem. 

7. Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali 

w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. 

8. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku. 

9. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie sali. 

10. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia 

powstałych w czasie wynajmu sali. 

11. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania 

czegokolwiek do ścian. 

12. Najemca zobowiązany jest do dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez 

Wynajmującego. 

13. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim 

została przekazana. 

14. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez MOK”Amfiteatr” oraz osoby 

trzecie. 

15. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu wynajmu sali w MOK”Amfiteatr” poddaje się 

orzecznictwu Sądu właściwego dla MOK”Amfiteatr”. 

16. Regulamin jest dostępny w obiekcie MOK”Amfiteatr”. 

 

 


