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UMOWA WYNAJMU PRZESTRZENI NA PŁYWALNI 

Nr          /2018 

Uprawniająca do prowadzenia zajęć w wodzie i na wynajem przestrzeni                                 

w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego                      

w Lesznie, 

zawarta w dniu ………………..….. w Lesznie pomiędzy: 

 Miastem Leszno reprezentowanym przez Pana Łukasza Borowiaka – 
Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15, NIP 697-
22-59-898, w imieniu którego na podstawie decyzji o przekazaniu w trwały zarząd 
działa Pan Grzegorz Kapitan – Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 
w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno. 
Zwanym w dalszej części umowy Usługodawcą 

a ……………………………………………...………………..., z siedzibą przy ulicy 

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

w ………................................................….,  NIP …………………..………… zwanym 

dalej Instruktorem o treści następującej: 

 

          § 1  

1. Umowa upoważnia ww. instruktora do prowadzenia zajęć w wodzie na 

Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie. 

2. Prowadzący samodzielnie rozlicza się ze wszystkimi instytucjami prowadząc 

działalność gospodarczą. 

3. Instruktor oświadcza, iż posiada aktualne i ważne uprawnienia do 

prowadzenia zajęć w wodzie, a także ubezpieczenie OC w zakresie 

prowadzonej działalności. 

 

§ 2 

Usługodawca oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania obiektem,                 

o którym mowa, w § 1, jako zarządca. 

 

§ 3 

1. Cena za korzystanie z obiektu do przeprowadzenia zajęć w wodzie jest 

zgodna z obowiązującym Cennikiem Usługodawcy.  

2. Podpisanie niniejszej umowy po zapoznaniu się z Zarządzeniem nr 2/2017 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z dnia 25.01.2017r. 

upoważnia instruktora do przeprowadzenia zajęć w wodzie.  
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§ 4 

1. Zapłata za świadczenie usługi wynajmu przestrzeń pływalni na podstawie 

niniejszej umowy dokonuje się zbiorczo za miesiąc na podstawie faktury. 

2. Podpisanie niniejszej umowy, zgłoszenie chęci przeprowadzenia zajęć oraz 

zapłata nie gwarantuje rezerwacji toru na wyłączność. 

3. Prowadzenie przez Instruktora zajęć w wodzie może odbywać się tylko                    

w godzinach komercyjnych /odpłatnych/ lub wskazanych przez Usługodawcę. 

4. Rejestr podpisanych Umów  Wynajmu przestrzeni na Pływalni znajduje się             

w kasie pływalni.  

 

§ 5 

1. Instruktor oświadcza, iż  zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania 

obowiązującego Regulaminu Pływalni. 

2. Instruktor oświadcza, iż zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia 

usługodawcy o zawieszeniu działalności przed upływem terminu umowy. 

 

§ 6 

Instruktor oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór                          

i bezpieczeństwo uczestników prowadzonych przez siebie zajęć. W czasie ich 

trwania na pływalni oraz w szatni przed i po lekcji. Oświadcza również, że 

zapoznał się systemem regulowania płatności za wejścia instruktorskie. 

 

§ 7 

Umowa zawarta jest na okres od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r.  

 

§ 8 

1. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Instruktor 

nauki pływania nie przestrzega postanowień niniejszej Umowy , bądź narusza 

obowiązujący Regulamin Pływalni, lub gdy dalsze wykonywanie Umowy przez 

Usługodawcę z przyczyn od niego niezależnych jest niemożliwe. 

2. Wszystkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego.  
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4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy Stron oddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby 

Usługodawcy. 

 

§ 9 

Faktury za usługi wynajmu przestrzeni na pływalni należy uregulować do 12-

go dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym została wykonana usługa. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

…………………………………….   …………………………………… 
                         Instruktor                        Usługodawca 


