
……………………………………. 
          (miejscowość, data) 

…………………………………..….…… 
 (imię i nazwisko, nazwa  instytucji) 

 

………………………………………….. 
  (adres) 
 

………………………..………...………. 
                               (tel., e-mail) 

                     
       Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

       w Mikołowie  

 

 
W N I O S E K   nr umowy………………. 

 

o udostępnienie: …………………………………...…………………………………………… 
(nazwa pomieszczenia hali sportowej MOSiR) 

 

w dniach …………...…………………………………………………………………………… 
(podać dni i godziny) 

 

w celu …………………………………………………………………………………………... 
 (podać cel udostępnienia i grupę) 

 

Wniosek po zatwierdzeniu przez administratora obiektu jako Ośrodek zostaje uznany                         

za umowę udostępnienia obiektu sportowego w dniach wskazanych we wniosku                                 

i na zasadach wyrażonych w paragrafach poniższych oraz w regulaminie porządkowym 

obiektu i regulaminie wynajmowania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR. 

 

Wnioskodawca z chwilą zatwierdzenia wniosku i zapłaty ceny staje się Korzystającym               
z obiektu. 

Adresat wniosku z chwilą zatwierdzenia wniosku staje się Ośrodkiem 

 

 

 
……………………………. 
(wnioskodawca/korzystający) 

 
 

Cena do zapłaty:  ……………………….. . 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

 

 

 

………………………………… 
 (Ośrodek) 

 

 

 



Strony umowy wspólnie postanawiają 

 

§ 1 

1. Ośrodek udostępnia Korzystającemu gminny obiekt sportowo – rekreacyjny tj. halę 

sportową MOSiR położoną przy ul. Bandurskiego 1A, 43 – 190 Mikołów, zgodnie                        

z Uchwałą nr XL/790/2009 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2009 roku.  

2. Ośrodek oświadcza, iż jest upoważniony do gospodarowania obiektem zgodnie z Uchwałą                         

nr XVIII/348/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz Umową 

użyczenia Nr BGM 1.6850.9.2011 z dnia 28 lipca 2011 roku. 

 

§ 2 

1. Korzystający oświadcza, że będzie korzystać z obiektu na potrzeby zajęć sportowo – 

rekreacyjnych. 

2. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy udostepnienia obiektu celem przeprowadzenie na 

nim lub w nim zajęć sportowych w odniesieniu do dyscyplin sportowych, do uprawiania 

których obiekt nie jest dostosowany lub też jego dostosowanie wymagać będzie 

poniesienia znacznych nakładów finansowych i/lub organizacyjnych. 

 

§ 3 

1. Korzystający zobowiązuje się do przestrzegania: 

 regulaminu porządkowego obiektu, 

 regulaminu wynajmowania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR 

2. Korzystający przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące zdarzyć się podczas 

korzystania na osobach za które odpowiada i rzeczach z których Korzystający i te osoby 

korzystają. 

3. Korzystającemu nie wolno oddawać przedmiotu umowy w odpłatny podnajem.  

4. Korzystającemu nie wolno wywieszać na obiekcie flag, transparentów i banerów                     

bez zgody Ośrodka. 

5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia 

Korzystający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Ośrodkowi, w celu oszacowania szkód                       

i określenia formy ich naprawy 

§ 4 

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za mienie Korzystającego znajdujące                                 

się w wykorzystywanych pomieszczeniach, z wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda na mieniu 

znajdującym się w pomieszczeniach Ośrodka powstała z winy Ośrodka. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają korzystanie z pomieszczenia hali sportowej MOSiR przez Korzystającego                          

w  dniu  ……………………………………………… 

a) …………………………………. 

 ……………. od godz. …… do godz. ………. 

2. Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na przekazywanie faktur drogą 

elektroniczną na adres  e-mail:  
 
……………………………………………...…………………………………………………………..……. 

 
§ 6 

1. Ustala się odpłatność za korzystanie z obiektu na podstawie Zarządzenia Burmistrza 

Mikołowa w sprawie wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym, będących w posiadaniu 



Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, która wynosi ……… zł netto/godz. 

tj. razem ………..zł netto, (słownie: ………………………………………….………………….). 
2. Do należności wymienionej w pkt. 1 Ośrodek doliczać będzie podatek od towarów i usług 

(VAT) według obowiązującej stawki. 
3. Korzystający dokona zapłaty za korzystanie z przedmiotu najmu na podstawie faktury 

wystawionej przez Ośrodek. 
4. Należność należy wpłacić w terminie do ……………………… 
5. Korzystający jest zobowiązany przed wejściem okazać dowód wpłaty. 
6. Nieuregulowanie płatności w terminie określonym w pkt 4 skutkować będzie 

nieudostępnieniem obiektu,  o którym mowa w §1 niniejszym umowy. 
 

§ 7 
1. W przypadku nieobecności Korzystającego w ustalonym terminie zobowiązany jest on 

zapłacić 100%  ustalonej w § 6 odpłatności  tytułem rezerwacji obiektu. 
2. Opłata nie będzie egzekwowana, jeżeli Korzystający poinformuje o swojej nieobecności 

kierownika obiektu sportowego drogą elektroniczną na adres e-mail: 
hala@mosir.mikolow.eu, w formie pisemnej do siedziby Ośrodka, na co najmniej 7 dni 
przed dniem planowanego terminu korzystania z obiektu. 

 
§ 8 

Korzystający, w trakcie trwania umowy, przez czas obowiązywania na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wprowadzonego 
aktami prawnymi odpowiednich organów państwowych, jest zobowiązany do stosowania 
wszelkich zasad i reguł dotyczących uwarunkowań sanitarnych, w szczególności dotyczących 
dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu, posiadania środków sanitarnych oraz stosowania środków 
ochrony osobistej, zarówno w odniesieniu do siebie, jak i osób korzystających z usług 
Korzystającego.  
Obowiązki te wynikają z obowiązujących w danym czasie uwarunkowań prawnych, jak 
i z powinności przestrzegania regulaminu w sprawie szczególnych zasad  korzystania z Hali 
Sportowej MOSiR w Mikołowie, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora MOSiR 
nr 12/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku. 
Uchybienie powyższym obowiązkom może skutkować sankcjom karnym, za które Ośrodek  
nie będzie odpowiadał.  

§ 9 
Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany ustalonych terminów korzystania z hali sportowej 
MOSiR lub odwołania w danym dniu zająć ze względów organizacyjnych występujących po 
stronie Ośrodka. Z tego tytułu Korzystającemu nie przysługują żadne roszczenia. 

 
§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
regulaminu porządkowego, regulaminu wynajmowania obiektów sportowych będących                        
w posiadaniu MOSiR oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 11 

Sprawy sporne mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez Sąd właściwy dla siedziby Ośrodka. 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 

 

        Ośrodek:         Korzystający: 

 

mailto:hala@mosir.mikolow.eu

