
                                                    Centrum Kultury Książ Wlkp.

 

 
ul. Zakrzewska 15  63-130 Książ Wlkp.  tel. 61 2822616    

www.ck-ksiazwlkp.pl  dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl 

NIP 785-16-58-654  REGON 411181472   

SBL Śrem O/Książ Wlkp. 70 9084 1026 0300 6594 2000 0001 

Zarządzenie nr 33/2020 

Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. 

z dnia 31 marca 2020 roku 

 

 

w sprawie wprowadzenia opłat za wynajem podestów i zadaszenia scenicznego Centrum Kultury Książ Wlkp. 

  

 

                                                  

§ 1 

Wprowadza się ustalenie opłat za wynajem podestów i zadaszenia scenicznego Centrum Kultury Książ Wlkp., 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

  

§ 2 

Traci moc Załącznik nr 27 do Zarządzenia nr 2/2016 Dyrektora Centrum Kultury Książ Wlkp. z dnia 01.04.2016 r. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r. 
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 33/2020 

OPŁATY ZA WYNAJEM PODESTÓW I ZADASZENIA SCENICZNEGO CENTRUM KULTURY KSIĄŻ WLKP. 

 

§ 1 

1.  Ustala się kwotę za wynajem: 

a) sceny plenerowej  

(pełne wyposażenie wraz z montażem i demontażem)  3.000,00 zł, 

b) podestów za 1 szt.             50,00 zł, 

c) zadaszenie         2.000,00 zł, 

d) schody z poręczą           100,00 zł, 

e) siatki maskujące (za sztukę)         150,00 zł, 

f)       barierki (komplet)          200,00 zł, 

g) montaż i demontaż       1.000,00 zł. 

2. Do   w/w   cen   należy  doliczyd  kwotę  dojazdu  wg  stawki za kilometr, która wynosi 1,00 złoty/km. 

3. Transport elementy wymienionych w § 1 pkt. 1 można wykonad we własnym zakresie na odpowiednim 

środku lokomocji.  

4. Ceny wskazane w pkt. 1 i 2 są kwotami brutto. 

§ 2 

Centrum Kultury Książ Wlkp. udostępnia nieodpłatnie elementy wskazane w § 1.1.: 

1. placówkom oświatowym gminy Książ Wlkp., 

2. organizacją sportowym, 

3. Sołectwom Gminy książę Wlkp., 

4. Stowarzyszeniom działającym na terenie gminy Książ Wlkp., 

5. Partnerom. 

§ 3 

Charakterystyka wynajmowanych atestowanych elementów: 

1. Podesty: 

a) aluminiowe z wodoodpornej sklejki pokrytej laminatem, antypoślizgowe, atestowane, 

b) wymiary – 1 m x 2 m; nogi regulowane w zakresie 1m – 1,5 m. 

2. Zadaszenie: 

a) jednospadowe o konstrukcji aluminiowej wraz z atestowaną plandeką, 

b) wymiar zadaszenia – 8 m długości, 6 m głębokośd, 4,5 m wysokośd, 

c) kolor zadaszenia – niebieski 

d) wciągarki unoszące zadaszenie – atestowane posiadające certyfikat udźwigu. 

 

§ 4 

Wzór umowy na wynajem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 



                                                    Centrum Kultury Książ Wlkp.

 

 
ul. Zakrzewska 15  63-130 Książ Wlkp.  tel. 61 2822616    

www.ck-ksiazwlkp.pl  dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl 

NIP 785-16-58-654  REGON 411181472   

SBL Śrem O/Książ Wlkp. 70 9084 1026 0300 6594 2000 0001 

Załącznik Nr 1 

 

UMOWA  NAJMU  nr ……/……… 

 

zawarta w dniu ………………. r. w Książu Wlkp., pomiędzy: 

Centrum   Kultury  Książ   Wlkp.,   ul.   Zakrzewska   15,   63- 130   Książ   Wlkp., NIP: 785-16-58-654, 

reprezentowanym przez ………………….………….. Centrum Kultury Książ Wlkp. …………………………………..……, zwanym 

dalej Wynajmującym, 

a  

……………………………………………………..……………………..……..……..…………………………………………..……………………..……..…….. 

(nazwisko, imię / nazwa firmy, adres, nr NIP, tel. kontaktowy) 

 

§ 1 

1. Wynajmujący zobowiązuje się zapewnid profesjonalną realizację montażu oraz demontażu podestów 

i zadaszenia scenicznego wg specyfikacji materiałowej na imprezę w dniu ……………………. w ……………………... 

2. Dysponuje doświadczoną, kadrą pracowników w zakresie montażu elementów konstrukcji scenicznych – 

estradowych. 

3. Wynajmujący posiada ubezpieczenie OC. 

4. Montaż sceny nastąpi w dniu ……………... od godziny ………….. 

5. Demontaż sceny nastąpi w dniu ………….. od godziny ………….. 

6. Osoba odpowiedzialna za montaż i demontaż elementów ………… - numer telefonu kontaktowego ……………. 

7. Osoba odpowiedzialna za wskazanie miejsca i organizację montażu i demontażu ze strony Najemcy 

……………………………. – numer telefonu kontaktowego …………………………. 

 

§ 2 

Wynajmujący zapewnia transport elementów konstrukcji scenicznej (koszt transportu ponosi Najemca) 

lub transport elementów wykonany zostanie we własnym zakresie1. 

 

§ 3 

Najemca rozlicza powierzone materiały zgodnie ze specyfikacją materiałową. 

 

§ 4 

1. Najemca    wypłaci    Wynajmującemu    wynagrodzenie    za   wykonanie   usługi w wysokości ……………….. 

złotych brutto (na podstawie specyfikacji materiałowej). 

2. Forma płatności – przelew 14 dni na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego w ciągu 7 dni po 

dniu odbycia się imprezy. 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 
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§ 5 

1. W przypadku odwołania imprezy przed terminem wykonania usługi przez Najemcę bądź osobę trzecią, na 

rzecz której zostały wynajęte elementy, o których mowa w specyfikacji materiałowej Najemca nie płaci 

kosztów usługi. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obu stron, tj. kataklizmów przyrodniczych, czynników 

naturalnych bądź losowych, w terminie przed wykonaniem usługi, zarówno Wynajmujący, jak i Najemca 

odstępują od naliczania kar umownych. 

§ 6 

1. Najemca ponosi pełna odpowiedzialnośd za urządzenia i wyposażenie wyszczególnione w specyfikacji 

materiałowej. 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży elementów, o których mowa  w specyfikacji 

materiałowej  Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Wynajmująecmu.  

3. Najemca  zobowiązuję  się  ponieśd wszelką odpowiedzialnośd za ewentualne szkody materialne powstałe 

w czasie korzystania z udostępnionych elementów. 

 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej – pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

Wszelkie spory, wynikające z różnej interpretacji ustaleo niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązad 

polubownie  w  przypadku  nie  dojścia  przez  strony  do  porozumienia, do  rozstrzygnięcia  sporu  ustala się 

właściwe rzeczowe sądy. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 10 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 11 

Umowa została przez strony odczytana, przyjęta i podpisana. 

 

   

Najemca        Wynajmujący 

 

   ....................................................       ………….................................................. 
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                Załącznik Nr 1 

 do umowy  

 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA 

 

LP. NAZWA ELEMENTU KWOTA ILOŚĆ 

WYDANA 

ILOŚĆ 

ZWRÓCONA 

DO ZAPŁATY 

1 scena plenerowa  3.000,00 zł    

2 podesty  50,00 zł    

3 zadaszenie 2.000,00 zł    

4 schody z poręczą    100,00 zł    

5 siatki maskujące  150,00 zł    

6 barierki     200,00 zł    

Razem:    

 

Data wydania elementów ……………….. 

 

 

Podpisy:   

 

   ....................................................      ………….................................................. 

                        Najemca        Wynajmujący 

 

Data zwrotu elementów: 

 

Podpisy: 

 

 

   ....................................................      ………….................................................. 

                        Najemca        Wynajmujący 

 

 


