
Ogólne zasady wynajmu obiektów sportowych,  pomieszczeń i 

powierzchni pod reklamę w Szkole Podstawowej w Rotmance 

 

1. O udostępnieniu obiektów sportowych szkoły decyduje Dyrektor Szkoły. 
 

2. Obiekty przewidziane do wynajmu to: Hala Sportowa, Sala Fitnes , hol szkoły, 

pomieszczenie klasowe, powierzchnie pod reklamę. 
 

3. Obiekty sportowe szkoły mogą wynająć osoby fizyczne (pełnoletnie), 

organizacje, instytucje, firmy, stowarzyszenia. 
 

4. Procedura wynajmu: 

a. Złożenie pisemnej lub ustnej  prośby o wynajem /określenie najemcy, 

charakteru zajęć, ich uczestników i przewidzianych terminów/ 

b. Rozpatrzenie prośby przez Dyrektora Szkoły /do 14 dni od daty złożenia 

prośby/ 

c. Odpowiedz Dyrekcji /uwzględniająca termin i stawkę/ 

d. Podpisanie umowy 

 

5. Stawka za wynajem uzależniona jest od ilości wykupionych godzin /cennik/ a 

ich naliczanie odbywa się odrębnie dla każdej pozycji cennika. 
 

6. Dyrekcja zastrzega sobie prawo odstępstwa od cennika podanego w Załączniku 

nr 1 . 
 

7. W sytuacji o której mowa w pkt. 6 Najemca musi uzyskać pisemna zgodę 

Dyrektora Szkoły. 
 

8. Rezerwacja obiektów i pomieszczeń o których mowa w pkt. 2 odbywa się na 

zasadzie pierwszeństwa wynikającego z terminu złożenia prośby o wynajem. 
 

9. Szkoła zastrzega sobie prawo do korekty terminów w trakcie trwania umowy, 

na zasadach przewidzianych w umowie, jeżeli będą one kolidowały z 

dodatkowymi zajęciami szkolnymi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

Cennik 

stawek  za wynajem obiektów i pomieszczeń Zespołu Szkół w Rotmance. 

(obowiązuje od 01.09.2017 r) 
 

 

l.p. Obiekty i pomieszczenia Stawki złotych  

 

1. 
Mała sala gimnastyczna (fitness) : 

- sala /z szatnią+ natrysk/ 

 

45zł/1godz. 

 

2. 
 

Duża sala gimnastyczna: 

- na treningi /natrysk + szatnia/ 

- rozgrywki sportowe /szatnie + natrysk + widownia/ 
 

 

100 zł/1,5 godz. 
150 zł/ 1,5 godz. 

3.  

4. 
Sala lekcyjna (duża) : 
Sala lekcyjna (mała) : 

30 zł / 1 godz. 

15 zł 1 godz. 

 

5. 
Holl szkoły : 

- zebranie ( krzesła+ szatnia+ nagłośnienie) 

 

250 zł /1,5 godz. 

5. Stołówka szklona 100 zł/1,5 godz. 

6. Materiały reklamowe –banery  
 

Odpłatność ustalana 

indywidualnie uzależniona od 

powierzchni banera i trwania 

ekspozycji. 

 

 

 

 

 

Uwaga: Cennik nie dotyczy organizacji imprez wymagających nietypowe przygotowania 

pomieszczeń i obiektów szkoły (np. Targi, wystawy, imprezy sportowe z noclegami itp.) i 

w przypadku tych imprez stanowi podstawę negocjacji cen za wynajem tych obiektów. 

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do negocjacji wysokości opłat z uwzględnieniem 

charakteru, czasu trwania i sposobu realizacji planowanych zadań. 
 

 

 

 

                                                                                Dyrektor  

                                                                         (-) Zygmunt Rzaniecki 


