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Gminą Kędzierzyn-Koźle - Miejskim Ośrodkiem SpOI·tu i Rekreacji w Kędzie.-zynie-Koźlu, a l.
.lana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749 1954792, zwanym dalej Wynajmującym,
repreze ntowanym przez Dyrektora Zenonę Kuś na podstawie pelnomocnictwa Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźla

z dnia 02.0 I .20 19 r. o nr Or. 0052.7.1.2019

a

Klubem Sportowym Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 71, 47-220
Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-1 8-39-039, zwanym dalej Najemcą, reprezentowanym przez PI'ezesa
MMKS Piota Nippe
Miejskim

o

Międzyszkolnym

treści następ ującej:

§l
1. Wynajmujący oświadcza, i ż przys-tuguje mu prawo do władania budynkiem hali widowiskowosportowej "Śródmieście" w Kędz.ierzynie-Koźlu al. Jana Pawła II 29 (dalej Obiekt), wynikające z
decyzji Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla nr GG.X I. 72244-25/03 z dnia 3 1.10.2003 roku,
u sta n aw i ającej na wskazanym budynku trwaly zarząd na czas ni eoznaczony, na podstaw ie którego to
ty tulu prawnego j est up oważniony do dysponowania tym budynkiem w zakres ie niezbędnym do
wyko nania postanowieli nini ejszej um owy.
2 . Wynajn:JUjący ośw i adcza, że jest j ednostką organizacyjn ą Gminy Kędzierzyn-Koźle prowadzoną
w form ie j ed nostki budżetowej.
3. Najemca oświadcza, i ż zapozna ł s i ę ze sta nem technicznym przedm iotu umowy oraz jego
wyposażeniem i nie wnosi do ni ego ża dny c h uwag.
§2

I. Wynajmujący oddaje Najemcy do odp·latnego korzystania na zasadach wynikających z niniejszej
Umowy część Obiektu - parkiet g·lówny na czas okreś l ony od dnia 02.09.20191'. do dnia
30.06.20201'., zgodnie z hannonogramem stanowi ący m za·l ączni k nr I do niniejszej um owy, w celu
prowadzenia zajęć treningowych.
2 . Najemca zobow ią z l~i e s i ę dopelnić wsze lkich niezbęd n ych czynności związa n yc h z o rga n izacją
ząi ęć, w szczegó ln ośc i zapew ni ć o pi ekę wykwalifikowanego instruktora (trenera), do którego
obow i ązków nal eżeć będzie w szczegó ln ości prowadzenie zaj ęć oraz opieka na uczestnikami.
3. Wynajmujący zastrzega sob ie prawo do odwolania terminu udostępnienia przedm iotu umowy na
czas organizacji zawodów lub innyc h wydarzeli, a także w celu przeprowadzenia prac niez będnyc h dla
prawidłowego funkcjonowan ia Obiektu. Wyltajmuj:lcy poinrorllluje Najemcę o tym f'akcie z
możl iwie j ak naj szybszym wyprzedzen iem .
4. Okoliczność, i ż Najemca nie korzys tał z przedmiotu umowy w okresach wyszczególnionych w
harmonogramie, okreś l onym w § 2 ust. I nie będzie pod s tawą do obn i ż.enia czynszu, chyba że
Najemca zaw iadomi każdorazowo, pi semnie Wynajmującego o rezygnacji z ko rzystan ia z
przedmiotu umowy przed term inem najmu.
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§3
l. Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz miesięczny obliczony w/g stawki określonej w cennikl!
ustalonym przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle i obowiązującej w okresie udostępnienia, na
podstawie harmonogramu .
2. Czynsz określony zostanie w fakturze wystawionej przez Wynajmującego, płatny będzie do 21
dnia następnego miesiąca przez Najemcę na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

§4
do przestrzegania przt:plsow rt:gulaminu dla Obiektu, li takżt: do
podjęcia działall zmierzających do wyegzekwowania jego przestrzegania od korzystających z
przedmiotu najmu. Regulamin Obiektu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Odpowiedzialność za bezpieczellstwo osób korzystających z przedmiotu umowy w ramach
niniejszej umowy ponosi Najemca, który zobowiązuje się każdorazowo zapewnić wymaganą
przepisami prawa ilość instruktorów (trenerów).
3. Wstęp osób korzystających z przedmiotu umowy w ramach niniejszej umowy jest moż l iwy, tylko i
wyłącznie pod opieką instruktora (trenera), przy czym Wynajmujący nie ma obowiązku kontroli
zapewnienia osobom korzystającym z przedmiotu umowy odpowiedniej ilości instruktorów
(trenerów).
l. Najemca

zobowiązuje Slłr

§5
l. Najemca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom trzecim w
związku z użytkowaniem przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z niniejszą umową, w szczególności
niezgodnie z postanowieniami regulaminu, o którym jest mowa w § 4 ust. l.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do usunięcia szkód na rachunek Najemcy, po jego
uprzednim wezwaniu do ich usunięcia i bezskutecznym uplywie dodatkowego, nie krótszego, niż 14
dni terminu na ich usunięcie.
3. Na.iemca zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Wynajmuj1lcego o wszelkich
usterkach lub awariach technicznych przedmiotu umowy lub urządzeń wchodzących w sklad jego
wyposażenia, a w przypadkach jeśl i dalsze z n ich korzystali ie mogłoby zagrażać bezpieczel1s1 wu osób
uczestniczących w zajęciach organizowanych w ramach niniejszej umowy Najemca zobowiązuje się
do ich natyohmiastowego przerwania.
§6
w ramach korzystania z przedmiotu umowy

l. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnić
pracownika obsl·ugi.
2. Wynajmujący zapewni możliwość korzystania z szatni, toalet i
trakcie trwania zajęć treningowych.

ciągów

obecność

komunikacyjnych w

§7

n 111 leJ szej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniU
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 rozliczel1między Stronami.
2. Najemca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Ul11owy, a w szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną
w rozmówieniu art.! ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 20 17 poz. 933), która podlega udostępnieniu w trybie ustawy.
l. Wykonanie

Rozporządzenia
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l . Strony mo gą rozwiązać um owę za zgodnym porozulllieniem.
2. Wynajmującemu przysluguj e prawo usuwania z Obiektu osób file przestrzegających Jego
regulaminu .
3. Wynajmującemu
przys·tuguje prawo rozwiązania nIII leJ szeJ
ulllOwy ze sk utkiem
natychmiastowym, w przypadku ra żącego naruszania przez Najemcę lub oso by korzystające z
Obiektu w ramach niniej szej um owy postanowieli z niej wynikających.

§9
l . Ze strony

Wynajmującego

2. Ze strony Najemcy

osobą

osobą wyznaczoną

wyzna czo ną

do kontaktu j est p. l

e l.

do kontaktu j est

§ 10
l. W sprawach me uregulowanych nll1lej szą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywi lnego.
2. W przypadk u sporów powstalych w czas ie realizacji umowy lub w zw i ązku z j ej realizacją Strony
będą dążyły do polubownego ich rozstrzygnięc i a, w szczegó ln ości przez podjęcie rokowali i
zawezwanie do próby ugodowej, a w razie braku porozu mien ia będ ą doch odz ić swych roszczell przed
Sądem właściwym d la siedziby Wynajmującego.
3. Wsze lkie zm iany niniejszej UIllOwy mogą n astą pi ć tylko w formie pisemnego aneks u za obopólną
zgod'f stron.
4. Umowę nini ej szą spo rząd zo no w dwóch j ed n ob rzmi ącyc h egzemplarzac h, po j ed nym egzemplarzu
d la ka żdej ze stron.
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Regtllamitl korzy!ll:will 7. Obiektu

IITI. 13 Parlamenlu Europcjslicgo i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 20 16 roku

\II sprawie ochrony osób lizyczn)'ch w zwi:j.r.lu 1. pr.r.etwarzanicm danych osobowych
tal ich cllluy..:h oraz uchylenia d)"Tcl..tywy 95/461WE (RODO), (Ik U17_ UE L II I) 1. 04 05.2016) inlorm uję, iz
I ) Administratorem Pilili/Pilna danych osobowych jest Miejski Osrodek ~pon u i Rckrcncji w K~d7.icrzynic-Kuilu . ul Ja!1R Pllwła II 29, rcprezcn10wnny [lI'ZCZ Dyrcl..tora
2} Kontnkt z Inspcktorcl11 Ochrony Danych ,tel 575 - ~5~-():;8
3) B.;:dzicmy przetwarzA Ć ['lIni/Pan dunc o~howe din pOIr"l.cb zHwnn;in umowy. w c~~lu iej wykonania onn do wystawienia rak lury VAT i do wypcluiania obowią7ku Ilffi\Ynego ci'lt~lccgo
n.1 Admil1islr:1I0ru:. Bmk l)odpnia danych osobowych ul1iem~l7J iwi Z.1WIlr<::ic umowy
4) Podstawą prawną 1)I'ZCtwarzania Plu,tll'l\!I(I danych osobowych jest w oparciu ('I lin 6 ust ł lit h i c ro,"porIl)d7.cnia l'arllllllcnlU Europej:-kiegtl i Rady (UE) 2016/67Q - RODO l)
konicczno$c realizacji l ąCl.lccj nllS UIIIOWy, 1) wypclnieni'l obowiązl.. u prawnego ciąi.'lccgo nn ndministrnlur.r.c, w celu n'lzliczdl finansowych , w t)' 11l podatkowych.
5) Odbiorcami Pani/l'auallauych osobuwych b.;d'j wyl;)cznic pod miot), upruwnillllc do u"y~knnin dllllych osobowych na podstawie l>rz4:pisów [lm\\il
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