
Regulamin użyczenia pomieszczeń w Domu Działkowca ROD ,,Zalesie” 

 

Rozdział I 

Przeznaczenie Domu Działkowca. 

§1 

1. Sala wraz z pomieszczeniami socjalnymi przeznaczona do użytkowania przez 

działowców ROD „Zalesie” i wykonywania funkcji Zarządu. W związku 

z powyższym może być wykorzystana do: 

 zebrań działkowców ROD „Zalesie” 

 posiedzeń Zarządu ROD „Zalesie” 

 zebrań i spotkań doraźnych. 

2. Pomieszczenia w Domu Działkowca mogą być udostępniane na: 

 organizowanie prywatnych uroczystości działkowców ROD „Zalesie” 

 organizowania spotkań innych organizacji współpracujących z PZD 

Rozdział II 

Zasady udostępniania obiektu. 

§2 

1. Dysponentem sali jest Zarząd ROD „Zalesie” w Pile, a w jego imieniu Prezes Zarządu. 

2. Osoby chcące skorzystać z pomieszczeń obiektu są zobowiązane złożyć pisemny 

wniosek do prezesa ROD „Zalesie” podając: imię, i nazwisko, numer działki, 

charakter organizowanej imprezy; termin imprezy i godziny (od-do). 

3. Udostępnienie pomieszczeń może nastąpić, wyłącznie na podstawie zawartej 

z Zarządem ROD „Zalesie” umowy użyczenia. 

Rozdział III  

Zawarcie umowy użyczenia 

§3 

1. Wskazana § 2 Umowa użyczenia musi zawierać: 

  imię i nazwisko użytkownika 

 adres zamieszkania użytkownika, nr telefonu i nr działki 

 cel użyczenia i termin na jaki obiekt jest użyczony, (data i godzina) 

 koszt użyczenia pomieszczeń według odrębnej specyfikacji 

 wskazanie osoby pełniącej nadzór nad obiektem i otoczeniem. 

 osobą pełniącą nadzór nad imprezą związaną z uroczystościami 

młodzieżowymi typu osiemnaste urodziny, ,,połowinki’ itp. musi być rodzic 

lub opiekun prawny jubilata 

 osoba ta ponosi wszelkie skutki materialne i prawne za powstałe ewentualne 

szkody materialne spowodowane przez uczestników uroczystości 

 jeżeli podczas kontroli osoby pełniącej obowiązki nadzoru nad imprezą  

z ramienia właściciela obiektu stwierdzi się brak opiekuna ze strony 

jubilata w miejscu imprezy – może nastąpić rozwiązanie umowy użyczenia 

ze skutkiem natychmiastowym z winy wynajmującego pomieszczenia i 

sprzęt. Jest to jednoznaczne z zakończeniem  imprezy i poniesieniem 

wszystkich ustalonych wcześniej kosztów.   

2.  Zarząd ROD „Zalesie” wyznacza osobę odpowiedzialną na pełnienie nadzoru na 

terenie pomieszczeń w trakcie ich użyczenia. Upoważniona osoba przebywająca na 

terenie ogrodu jest w stałej łączności telefonicznej z osobą pełniącą nadzór nad 

uroczystością przez cały czas trwania imprezy. 

Do jej obowiązków należy: 

 służyć pomocą użytkownikowi 

 czuwać nad przestrzeganiem regulaminu korzystania z obiektu 

 przeciwdziałać aktom wandalizmu i zakłóceniem porządku 



 strzec mienia ROD „Zalesie” 

 dysponować środkami łączności na wypadek interwencji pogotowia 

ratunkowego, policji, straży pożarnej itp. 

 po zakończonej uroczystości sprawdzać obiekt od wynajmującego. 

3.  Odbiór pomieszczeń i ostateczne rozliczenie następuje z chwilą oddania kluczy do 

udostępnionych pomieszczeń, jednak nie później niż 2 dni po zaprzestaniu 

użytkowania. 

4.  Prezes Zarządu ROD „Zalesie” jest zobowiązany do prowadzenia odrębnego rejestru 

osób zgłaszających wnioski o udostępnię obiektu.  

Rozdział IV 

Koszty użyczenia pomieszczeń i wyposażenia 

§4 

1. Wynajmujący zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki na poczet kosztów 

udostępnienia pomieszczeń, z uwzględnieniem: 

a) ubytków zastawy stołowej 

b) koszt energii elektrycznej 

c) inne koszty. 

2. koszty wynajęcia sali i użyczenia naczyń wynoszą: 

 wesele        450zł 

 przyjęcia rodzinne      350zł 

 inne uroczystości organizowane przez działkowców 350zł. 

3.  Wysokość zaliczki wynosi dwukrotną wartość kosztów wynajęcia. 

4.  Wynajmujący zobowiązany jest wpłacić połowę kwoty ustalonej zaliczki z chwilą 

rezerwacji obiektu. Pozostałą część zaliczki wynajmujący wpłaca tydzień przed 

imprezą. 

5.  Wpłaty należy dokonywać w kasie ROD „Zalesie”. Data wpłaty jest uznawana za datę 

rezerwacji obiektu. 

6.  W przypadku odwołania rezerwacji przez wynajmującego i niemożności 

udostępnienia w tym terminie obiektu innej osobie – zaliczka przechodzi na własność 

Zarządu ROD ,,Zalesie” i jest przeznaczana wyłącznie na modernizację Domu 

Działkowca. 

7.  Końcowe rozliczenie kosztów faktycznych użyczenia obiektu następuje, nie później, 

niż 2 dni po zakończeniu imprezy, w przypadku niedopłaty wynajmujący 

zobowiązany jest do uiszczenia brakującej kwoty, z chwilą uzyskania końcowego 

rozliczenia. W przypadku nadpłaty, kasjer ROD „Zalesie” zwraca nadpłaconą kwotę 

użytkownikowi. Za zwlokę w przekazaniu kluczy od sali i sprzętu, lub nie opłacenie 

w terminie należności za każdą dobę nalicza się karę umowną w wysokości 50zł. 

Rozdział V  

Zatwierdzenie regulaminu 

§5 

1  Zatwierdzenie niniejszego regulaminu następuje w formie uchwały Zarządu ROD 

„Zalesie”. 

2.  Wszelkie zmiany regulaminu mogą być dokonywanie w formie uchwały Zarządu 

ROD „Zalesie” 

  


