REGULAMIN
WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie
§1
1. Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie może doraźnie wynajmować pomieszczenia
szkolne podmiotom i osobom fizycznym, na podstawie zawartej umowy oraz za zgodą dyrektora
szkoły.
2. Dyrektor szkoły może wynajmować salę gimnastyczną, sale dydaktyczne, gabinet lekarski na
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz szkoleń, kursów, wystaw i prezentacji
w godzinach i w dniach nie kolidujących z odbywającymi się zajęciami edukacyjnymi
i pozalekcyjnymi oraz uroczystościami i imprezami okolicznościowymi.
3. Najemca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny pomieszczeń, wyposażenie sal
i gabinetu.
4. Najemca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za wynajęcie sal, dzierżawienie powierzchni na
podstawie wystawionego przez Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie rachunku
w terminie określonym w umowie i zobowiązuje się do terminowego opłacania kosztów wynajęcia
pomieszczeń.
§2
1. Podstawą wynajęcia pomieszczeń szkolnych jest umowa sporządzona pomiędzy wynajmującym
a najemc ą.
2. Umowa zawiera wszystkie warunki dotyczące wynajmowania pomieszczeń szkolnych czas jej
trwania, stawki opłat i zasady odpowiedzialności za używanie pomieszczeń.
§3
1. Pomieszczenia szkolne, które mogą być wynajmowane to:
- sala gimnastyczna,
- sale dydaktyczne nie posiadające wyposażenia w pomoce naukowe,
- gabinet lekarski,
- dzierżawa powierzchni pod sklepik, automat.
2. Koszty wynajęcia pomieszczeń szkolnych zawiera tabela opłat, w której uwzględniono koszty
nadzoru oraz koszty eksploatacji pomieszczeń.
3. Koszt wynajęcia pomieszczeń szkolnych może ulec zmianie w z wiązku ze zwiększeniem się
kosztów eksploatacyjnych w danym roku.
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4. Każda informacja o zmianie w opłatac h za wynajem pomieszczeń szkolnych zostanie przekazana
najemcy aneksem.
5. W razie dwukrotnego wezwania / pisemnie, telefonicznie / najemcy do zapłaty za wynajęte przez
niego pomieszczenia szkolne dyrektor gimnazjum może roz wiązać z nim umowę w trybie
natychmiastowym.
§4
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania prz ez dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Adama
Mickiewicza w Radlinie.

TABELA OPŁAT
POBIERANYCH ZA WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
Od dnia 1 kwietnia 2017r. w budynku Gimnazjum nr 1 w Radlinie obowiązywać będzie następujący cennik
za wynajem pomieszczeń:
Stowarzyszenia mające siedzibę na terenie miasta Radlina,
Lp.

Powierzchnia

os oby pry watne i stowarzyszenia spoz a miasta Radlina

wy najmowana
1.

Sala gimnastyczna

20,oo zł / 1 godzina

2.

Sala dydaktyczna

15,oo zł / 1 godzina

3.
4.
5.

Dzierżawa powierzchni

10,oo zł / 1m2 na 1 miesiąc

pod sklepik szkolny
Dzierżawa powierzchni

100,oo zł / 1m 2 na 1 miesiąc

pod automat
Gabinet lekarski

20,oo zł / 1 godzina

W przypadku projektów realizowanych prz ez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe obowiązują
odrębne procedury, polegające na każdorazowej konsultacji warunków wynajmu sal i pomieszczeń
z Dyrekcją Gimnazjum nr 1 w Radlinie .

Radlin, 31 marca 2017r.
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