Zarzqdzenie Nr 1Gt2O17

Kierownika Centrum Integracji Spolecznej w Nysie

Z dnia 21 wrze6nta 2017 roku

w sprawie wprowadzenia ,,Regulaminu wynajmu sali konferencyjnoszkoleniowej w Gentrum Integracji Spolecznej w Nysie'.

Na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1gT4 r. Nr 24
poz. 141 z p62n. zmianami), Art. 2091 poz. 1, zarzqdzam, co nastqpuje:

s1.
wprowadza sig,, Reg u lam i n wynajm u sa I i konferencyj no-szkoten iowej w

Centrum Integracji Spolecznej w Nysie'. ustalajqcy zasady wynajmu pomieszczeri
w Centrum Integracji Spolecznej w Nysie. stanowiqcy zalqcznik do niniejszego
zarzqdzenia.

s2.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

z up.
Centrunr

ini

s'p';f,,,.
Ewa Kociolck

REGULAMIN
WYNAJMU SALI KONF'ERENCYJNEJ . SZKOLENIOWEJ
w Centrum Integracji Spolecznej w Nysie

Regulamin okre5la zasady wynajmu sali konferencyjno-szkoleniowej w Centrum

Integracji Spolecznej w Nysie prry ul. Poznar{skiej 3 a, rwanej dalej Wynajmuj4cym

a

katdq osob4 lub podmiotem dokonuj4cym rezerwacji i najmu, zwanym dalej Najemc4.

1.

Wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej zwanej dalej salq moZe nastqpid w celu
zorganizowania spotkania, zebrania, konferencji lub szkolenia itp.

2. Organizowane

formy nie mogE utrudnia6 wykonywania statutowych zadah

Centrum Integracji Spolecznej w Nysie i kolidowa6 z og6lnie przyjqtymi zasadami

etyki, lub powodowa6 negatywnych skutk6w dla wizerunku Centrum Integracji
Spotecznej w Nysie.
3.

Wynajern sali moze odbywac siq od poniedziafku do soboty w godzinach pracy
Centrum, inne godziny wynajmu naleZy uzgodni6 z Kierownikiem Centrum.

4. OdplatnoS6,

za vtynajem sali liczona jest na podstawie Cennika Wynajmu

Sali

Ko nferencyj no-Szkolen iowej.

5.

Podstawq rezeruuacji

i

wynajmu sali jest wniosek/umowa najmu podmiotu

zainteresowanego sporzqdzony wedlug wzoru, stanowiqcego zalqcznik nr 1 i 2 do
regulaminu. Rezygnacjq mozna zgtosi6 Wynajmujqcemu w przypadku:

- wniosku najp6zniej na 7 dni przed terminem wynajmu drogq telefonicznq

na

numer 77 506 50 50 lub pocztq elektronicznEna adres: sekretariat@cis.nysa.pl,

- umowy z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.
6.

W sytuacji przedluZenia czasu korzystania z sali, w

stosunku

do czasu

zarezenNowanego, WynajmujEcy uprawniony jest do naliczenia dodatkowej optaty

za ka2dq rozpoczqtq dodatkowq godzing najmu w wysoko6ci stawki godzinowej
okreSlonej w Cen
7.

n

i

ku Wynaj

m

u Sal i Ko nferencyj n o-Szkolen iowej

Zaplaty nale2y dokona6 na rachunek bankowy Centrum lntegracji Spolecznej w

Nysie

i

okazae dowod wplaty przed udostqpnieniem Sali (chyba 2e umowa

stanowi inaczej). Zaplaty moZna teZ dokonac w dniu wynajqcia, placqc got6wkq
pracown ikowi Centru m. Wynaj
8.

m

ujqcy otrzyma pokwitowa n ie oraz rach u nek.

Niedozwolona jest zmiana wystroju sali, przestawianie stol6w, zamontowanego
sprzgtu itp. bez wcze6niejszej konsultacji.

9.

Wszelkie prace podejmowane w sali zwiqzane z organizacjq spotkafi (tj. monta2,

demonta2 urzqdzen sluzqcych organizacji spotkania
reklamowych, dodatkowego o6wietlenia

i

-

np. stand6w

i

stoisk

naglo5nienia, element6w wystroju lub

wyposaZenia itp.) mogq by6 prowadzone wytqcznie po uzgodnieniu.

l0.Najemca zostanie obciqZony petnymi kosztami naprawy uszkodzefi wyposaZenia
sali, powstatych w wyniku uzytkowania przez Najemcq oraz os6b znajdujqcych siq
w sali za jego przyzwoleniem.

11.Zwrot uZytkowanej przez organizatora sali powinien nastqpi6 w ciqgu 30 minut

od

zakonczeni-a uzytkowania

upowaZniona

wtaz

z

sali po czym pracownik Centrum lub

organizatorem sprawdzi stan jako5ciowy

i

osoba

ilo6ciowy

.'!

wyposazenra.

l2.Najemca jest zobowiqzany do przestrzegania przepis6w sanitarnych, bhp i p.poz.
oraz do zachowania ladu i porzqdku na catym terenie Centrum Integracji
Spolecznej w Nysie.

l3.Wynajmujqcy nie wyra2a zgody na uZytkowanie sali niezgodnie z umowE.

14.Po zakonczeniu korzystania

z sali konferencyjnej Najemca jest zobowiqzany

pozostawi6 jq w stanie niepogorszonym.
1

5.

Wynajmujqcy zapewnia dostqp do sanitariatow.

16.W sali i w innych pomieszczeniach Wynajmujqcego obowiqzuje calkowity zakaz
palenia tytoniu.
17.Dzieci imtodziez do 18-go roku 2ycia mogq przebywad na terenie sali wylqcznie
pod opiekq osoby dorostej.
18. Dokonanie rezeruuacji

sali oznacza akceptacjg niniejszego Regulaminu.

lg.Wszelkie wqtpliwo6ci odno6nie Regulaminu izasad wynajmu nale?y kierowa6 do

Wynajmujqcego

w

godzinach pracy Centrum osobiScie,

(tel.77 506 50 50) lub pocztq elektronicznq

telefonicznie

(s-e*kretri,at@"cis.nys-a.pl).

KIEROWNIKA
Integracji Spolecznej w Nysie

Nysa, dnia2l wrzesnia 2017 roku
(podpis)

Zal4czniknr I
do Regulaminu wynajmu sali konferencyjnoszkoleniowej w Centrum Integracji Spolecznej w
Nysie

(miejscowo56, data)

(nazwisko iimiq)
(adres)
(telefon kontaktowy)

Kierownik
Centrum Integracji
Spolecznej
w Nysie
WNIOSEK
Proszq o wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej w Centrum lntegracji Spolecznej w Nysie
cel):

przeznaczeniem

z

na

(aki

1. Data i czas wynajmu:

dnia...............od

godz.

do godz.

2. Wnioskodawca odpowiada za utzymanie porzqdku i bezpieczehstwa.

3. Przewidywana ilo56 uczestnikow:
4. OSwiadczam,2e:

1) zobowiqzujq siq do przestzegania przepis6w sanitarnych i ppo2. w

czasie

trwania wynajmu,
2) zobowiqzuje siq do pzestzegania regulaminu wynajmu sali konferencyjnej
szkoleniowejw Centrum Integracji Spolecznej w Nysie,
3) zobowiqzule sig do uiszczenia oplaty za wynajem zgodnie z wystawionym
rachunkiem,

-

(podpis wnioskodawcy)

//

,!,^^

Zalqcznikrrr 2

do Regulaminu wynajmu sali

["Ji?l"J:l'.U;:'"il'"#i"::",UNysie

UMOWA NAJMU LOKALU
zawarta w dniu.....

w Nysie pomigdzy Gminq Nysa, ul. Kolejowa 15, na rzecz ktorej dziala Centrum
ntegracji Spolecznej w Nysie, ul. Poznafiska 3 reprezentowanym przez Matgorzatq
f

'l*il1- ^::i:*:l:: :-:::-::::
siQ dowodem

osobistYm
nastgpujqcej tre6ci:

i,esitvmujqcvm
:':* l*::l':iilf
zwanym dalej ,,Najemcq"

o

s1.
przedmiotem niniejszej umowy jest wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej
w budynku Centrum lntegracji Spolecznej w Nysie pzy ul. Poznarlskiej 3 od
dnia..

s2.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, o kt6rym mowa w S 1 ustala siq na kwotq 10
ztotych netto/godzina stownie: dziesig6 zlotych netto/godzina za wynajqcie ww'
lokalu.

s3.
Zaplatawynagrodzenia nastqpi na podstawie wystawionego przez Wynajmujqcego

rachunku

"''"'w

na konto

terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku. Za datq zaplaty uznaje siQ datq wptywu
nale2noSci na konto WynajmujEcego.

s4.
Najemca oSwiadcza, Ze zapoznat siq z ,,Regulaminem wynajmu sali konferencyjnojego
szkoleniowej w Centrum lntegracji Spotecznej w Nysie" i akceptuje wszystkie
postanowienia.

w

s5.
sprawach nieuregulowanych umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

s6.
Umowg sporzqdzono

w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach po 1 dla

ze stron.

Wynajmujqcy:

Najemca:

kazdej

