Umowa

użyczenia

nr 115/2019IMOSiR

Zawarta w dniu 26.07.2019 w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
_._- -Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu, al. Jana
Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP 7491954792, REGON 532437162, reprezentowanym przez
dyrektora Zenonę Kuś, działającą na podstawie pełnomocnictwa nr Or.0052 .7. 1.2019 Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 02.01.20 19r., zwanym dalej Ośrodkiem,

a
Opolskim Związkiem Piłki Siatkowej w Opolu, ul. Damrota 6,45-064 Opole, NIP: 7542921817, REGON:
l60081402, reprezentowaną przez: Mariusz Pilichowski - pełnomocnik, zwanym dalej Organizatorem

§l
mu prawo do władania nieruchomością stanowiącą własność Gminy
Kędzierzyn-Koźle, w której skład wchodzi budynek socjalno-hotelowy oraz stadion sportowy położony
w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 71 wraz terenami przyległymi , wynikające z decyzji nr
GG.xI.72244-2l /03 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia l5 .09.2003r., ustanawiającej na wskazanej
nieruchomości trwały zarząd na czas nieoznaczony.
2. Przedmiotem umowy jest bezpłatne udostępnienie Organizatorowi do korzystania w dniach 27.07.2019 r.
oraz 03-04.08 .2019 r. czterech boisk do piłki siatkowej zlokalizowanych na Stadionie "Kuźniczka"
wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami, zwane dalej Przedmiotem Umowy, w celu organizacji turnieju
XXllI Grand Prix Opolszczyzny w Siatkówce Plażowej.
3. Organizator oświadcza, że stan techniczny Przedmiotu Umowy jest mu znany i nie wnosi
w tym zakresie żadnych zastrzeżeI1.
4. Organizator zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z ustalonym
w umowie celem, bez możliwości przeniesienia praw z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Osobą odpowiedzialną za używanie przedmiotu umowy w sposób zgodny z umową
jest: p. Mariusz Pilichowski.
l.

Ośrodek oświadcza, iż przysługuje

§2
I. Wszelkie zmiany określonego w § l , ust. 2 terminu udostępnienia Przedmiotu Umowy wymagają
dwustronnego uzgodnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, niezależne od Ośrodka, odstępstwa od umowy
spowodowane np.: awarią infrastruktury technicznej.

§3
l. Organizator zobowiązuje się do:
a) zapewnienia korzystania z przedmiotu umowy w sposób zgodny zjego przeznaczeniem,
b) zapewnienia bezpieczeI1stwa podczas organizowanego przez siebie turnieju,
c) zapewnienie przestrzegania przez uczestników turnieju obowiązujących na obiekcie regulaminu obiektu,
przepisów BHP i ppoż.,
d) zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia medycznego uczestnikom turnieju.
e) stosować się do zaleceń kierownika obiektu.
2. Organizator oświadcza, że z obowiązującym na obiekcie regulaminem zapoznał wszystkie osoby
prowadzące spotkania.

l. Za

kradzież, utratę

§4
lub uszkodzenie niezabezpieczonych rzeczy uczestników turnieju lub Organizatora,

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas korzystania
z udostępnionego Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, na swój koszt.
3. W przypadku nie wywiązania się przez Organizatora z określonego w ust. 2 obowiązku naprawienia
szkód, Ośrodek dokona napraw na koszt Organizatora wg aktualnie obowiązujących cen.

1

§5
1. Organizator nie ma prawa do prowadzenia lub organizowania na obiekcie działalności innej niż określona
w§lust.2.
2. Organizator może w trakcie turl11eJ i w czasie bezpośrednio go poprzedzającym umieścić
na terenie obiektu reklamy turnieju (banely reklamowe, plansze, roll-up) .
3. Organizator zdemontuje reklamę bezpośrednio po zakończeniu turnieju.
4. Montaż i demontaż leży po stronie Organizatora, przy czym wynajmujący umożliwi mu dostęp
do wskazanych miejsc w celu montażu /demontażu instalacji.

Ośrodek
rażącego

§6
zastrzega sobie możliwość do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku
naruszenia przez Organizatora postanowień niniejszej umowy i związanych z ni ą przepisów prawa.

§7
l . Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,
a w ostateczności przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Ośrodka.
3. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu Rozporządzenia
o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dla
których Administratorem Danych jest MOSiR, za wyjątkiem obszaru niezbędnego do zawarcia umowy oraz
dokonania wzajemnych rozliczeń mi ędzy Stronami
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie będą miały przepisy kodeksu
cywilnego.
5. U mowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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lijoonic z ano 13 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych \li związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprllwie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (RODO), (Oz. Urz. UE L 119 z 04.052016) inrormuję. it
1) Administratorem PanilPana danych osobowych jest Miejski Osrodck Sponu i Rekreacji w Kędzierzynie.-Kozlu, ul Jana Pawia II 29, reprezentowany przez Oyreklora..
2) Koniaki z Inspektorem Ochrony Oanrch - jodl?:mpsid;l.:pl IcL 575-555-938
J) Będ-tiem y przelwarzac Pani/Pan dane osobowe din porrzeb l.Iwarcia umowy. w celu jej wykonania oraz do wyslawienia (akluty VAT i do wypelniania obowiązku prawnego ciątącego
na Administralorze Brak podania danych orobowych unienlotliwi zawarcie umowy
4) PodstaWI! prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 USI I IiI b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 _ ROOO I) koniecznoK
realizacji lączącej nas umowy. 2) wypełnien ia obowiązku pl1lwnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczen finansowych, w tym podatkowych,
5} Odbiorcami PanilPana danycn QSOoowycn będą wy1'llc'Zl\ie podmiolY u pra""'fliol~ do ul.)"5\..<lnia. danych osobowych na podstawie przepiww prawa
6) Będziemy przechowywac PanilPana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy oraz przez okres przednwnienia cwc11Iualnych rO$zczen, w Iym roszczen podllikowych
i cywilnych.
7) Posiada PimilPan prawo do żądania od ad miniSlnllora dostępu do danych osobowych. ich sprostowania. usuni~ia lub ograniczenia przetwarzania oraz. pr::lWO wycorania zgody
na przetwarzanie danych.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienin skargi do organu nadzorczego, tj Prezesa U rzędu Ochrony Danyc h Osobowych.
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