Gościcino……………

UMOWA NAJMU
zawarta w………………….w dniu........................, pomiędzy:
Wynajmującym - DORA DANCE DOROTA WIĘCKOWSKA,
reprezentowanym przez :
Bartłomieja Więckowskiego.
adres: 84-200 Wejherowo, ul. Śmiechowska 34a/54. NIP 948-217-93-95
telefon: 502 52 16 52, mail bartart@bartart.pl, www.bartart.pl
a
Najemcą ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
o następującej treści:

§1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem wyposażonej Sali
bankietowej………………………………………………………………………………....
położonej w Gościcinie ul. Słoneczna 102 wraz z pełnym zapleczem sanitarnym i
wyposażonym zapleczem kuchennym w dniu ………………………., od
godz……………….. do godz……………………….. dnia……………………………
2. Najemca wynajmuje salę w celu zorganizowania
(opis)…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
§2.
1. Łączny czynsz najmu strony ustalają w kwocie…………………………………………
2. Wysokość czynszu może ulec zmianie (+/- 10 %) w
wypadku:……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
3. Najemca zobowiązuje się do wpłaty zadatku w kwocie………………….. ……........
do dnia …………………nr. konta 17 2490 0005 0000 4500 7882 9450

1

4. W przypadku rozwiązania umowy przez najemcę, wpłacony zadatek nie podlega
zwrotowi.
5. Najemca nie ma prawa oddawania przedmiotu najmu w podnajem ani do
bezpłatnego używania osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody
Wynajmującego.
6. Wynajmujący nie odpowiada za zakłócenia w organizacji imprezy spowodowane
przez siłę wyższą lub czynniki od niego niezależne.

§3.
1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić przedmiot
najmu wraz z wyposażeniem w stanie niepogorszonym. Uszkodzenia powstałe w
okresie najmu Najemca zobowiązuje się naprawić i usunąć niezwłocznie na własny
koszt.
2. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za kradzież sprzętu i elementów
wyposażenia, według wartości rynkowej nowego sprzętu lub wyposażenia.
3. W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązku opisanego w ust. 1 i 2 w
terminie 3 dni od zdarzenia powodującego odpowiedzialność, Najemca upoważnia
Wynajmującego do naprawienia szkód lub zakupu sprzętu na rachunek Najemcy.
4. Zwrot przedmiotu najmu nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczoodbiorczego sporządzonego wspólnie przez strony .
§4.
1. Za bezpieczeństwo osób dorosłych i dzieci w czasie trwania najmu (na terenie
obiektu i w jego otoczeniu) odpowiedzialni są najemcy.
2. W całym obiekcie BARTART obowiązuje zakaz palenia.
3. Aranżację, organizację imprezy, posiłki i napoje - najemca zapewnia we własnym
zakresie.
§5.
1. W sprawach spornych strony podejmą postępowanie polubowne, a w przypadku
nie dojścia do porozumienia poddadzą się orzecznictwu Sądu miejscowo i
rzeczowo właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i rozwiązanie niniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
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