
Wniosek o wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Kultury w Pionkach

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

imię i nazwisko (nazwa podmiotu, instytucji)

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

adres zamieszkania (adres siedziby)

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

seria i nr dow. osob. (NIP)

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

telefon kontaktowy 

Zwracam się z prośbą o wynajem pomieszczeń  Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach 
* Proszę o postawienie znaku X w odpowiednich kwadratach

ul. Zakładowa 5

*sala widowiskowa

*sala szkoleniowa (Izba Czarnej Płyty)

*sala ślubów

*garderoby

ul. Radomska 1

*sala widowiskowa

*kawiarnia z zapleczem kuchennym

*kawiarnia bez zaplecza kuchennego

*sala szkoleniowa (Sala nr 2)

*garderoba

w dniu/dniach ........................................................ w godzinach .............................................………,

z przeznaczeniem na ..............................................................................................................................

Przewidywana liczba uczestników..........................................................................................……….

Wymagania techniczne............................................................................................................………...

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



Najemca zobowiązuje się do:

1. Wniesienia opłaty za wynajmowane sale w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach 
najpóźniej w dniu wynajmu.
2. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu wnieść
opłatę wg obowiązującego cennika.
3. Podporządkowania się poleceniom pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
w zakresie objętym umową najmu.
4. Pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń wyposażenia powstałych w czasie wynajmu sali.
5. Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian.
6. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez wynajmującego.
7. Pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana.
8. Zapoznania się z obsługą techniczną urządzeń, środków inscenizacji, sprzętu roboczego
będących własnością wynajmującego, które będą udostępnione najemcy.
9. Użytkowania wynajętych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem.
10. Nie oddawania wynajętych pomieszczeń w użytkowanie osobom trzecim.
11. Nie zwiększania liczby miejsc siedzących w wynajmowanej sali bez wcześniejszego
zgłoszenia i ustalenia liczby dodatkowych miejsc z wynajmującym.
12. Nie stwarzania sytuacji mogących doprowadzić do zaistnienia zagrożenia dla zdrowia i życia
uczestników biorących udział w organizowanym przez siebie wydarzeniu.
13. Ponoszenia odpowiedzialności za osoby działające w imieniu najemcy i będące pod jego
opieką.
14. Utrzymywania czystości w obiekcie.

W wynajmowanych salach  obowiązuje zakaz:

1. Używania otwartego ognia.
2. Spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
3. Wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków
odurzających.
4. Propagowania treści niezgodnych z prawem.

Kwota za godzinę wynajmu sali …...................................................................... wynosi - …..........zł
(nazwa sali)           (cena)

 

….............. x …..........zł = …..…...........zł
  (ilość godz.)     (cena) (kwota do zapłaty)

...............................................… .......................................................
Miejscowość i data Podpis wnioskodawcy

Akceptacja wynajmu pomieszczeń przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

Data:............................................... Podpis....................................................... 


