
Załącznik do Ogólnych zasad rezerwacji  

Basenu krytego 
 

W Z Ó R   U M O W Y  
 

Umowa BK/………./………. 

zawarta w dniu ………………..….. pomiędzy: 

Gminą Miasto Świdnica, 58-100 Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, NIP 884-00-24-797 

reprezentowaną przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Śląska 35,  

58-100 Świdnica, w imieniu którego występuje ………………………………..………….……………….., 

zwany dalej „Zarządcą”, 

a  

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

 reprezentowanym przez …………………………..………..... zwanym w dalszej części umowy 

,,Użytkownikiem''. 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie wydzielonego sektora płytkiego/toru 

pływackiego/basenu* na zajęcia sportowo-rekreacyjne w obiekcie Basen kryty ŚOSiR, przy                       

ul. Równej 9/ul. Marcinkowskiego 4-6* w Świdnicy.                   

2. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1, odbywać się będą zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik do niniejszej umowy. Harmonogram zajęć może być zmieniony w trakcie trwania 

umowy w formie pisemnej, wyłacznie za zgodą obu stron i nie wymaga to aneksowania 

niniejszej umowy. 

3. Umowę zawiera się na okres od ……………....do ………………….. 

§ 2. 

Zarządca może każdorazowo, z pięciodniowym wyprzedzeniem odwołać zajęcia  

z powodu konieczności odbycia innych imprez sportowo – rekreacyjnych lub innych ważnych 

powodów. Zarządca powiadomi o powyższym fakcie Użytkownika w formie pisemnej, mailowej lub 

telefonicznej. 

§ 3. 

1. Użytkownik ma prawo w czasie trwania umowy, raz w miesiącu, we wskazanym dniu odwołać 

godziny rezerwacji z wcześniejszym, pięciodniowym, pisemnym, mailowym lub telefonicznym 

powiadomieniem Zarządcy.  

Użytkownik w ww. sytuacji nie poniesie odpłatności związanej z udostępnieniem obiektu. 

2. Godziny niewykorzystane przez Użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia Zarządcy w 

sposób określony w pkt. 1, będą traktowane jako sprzedane,  

za które Użytkownik zostanie obciążony pełną odpłatnością. 

 

 

 



§ 4. 

1. W czasie trwania umowy Użytkownik ponosić będzie opłaty za użytkowanie, zgodnie  

z obowiązującym cennikiem. 

2. W przypadku wzrostu kosztów utrzymania obiektu w trakcie trwania umowy, Zarządca  

zastrzega sobie prawo do zmiany cen i nie stanowi to zmiany niniejszej umowy. 

3. Należność będzie płatna tygodniowo/miesięcznie* przelewem na wskazany rachunek Zarządcy  

w ciągu 14 dni od wystawienia faktury. 

4. W przypadku nieuregulowania należności Zarządca może nie udostępnić obiektu  

do czasu uregulowania zaległości przez Użytkownika. 

§ 5. 

1. Użytkownik nie może udostępnić przedmiotu umowy ani w części, ani w całości innemu 

użytkownikowi, bez zgody Zarzadcy. 

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Basenu krytego oraz przepisów 

BHP. 

3. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia strat za ewentualne zniszczenie wyposażenia obiektu 

do pełnej wysokości strat. 

§ 6. 

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Zarządca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku zalegania  

z odpłatnością w wysokości przekraczającej 1 miesięczną dotychczasową opłatę ponoszoną 

przez Użytkownika, bądź naruszenia postanowień § 5. 

§ 7. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały Ogólne zasady rezerwacji 

Basenu krytego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

Zarządca:                                                           Użytkownik: 

 

…………………………………………………………………    ……………………………………………………………… 

*niepotrzebne skreślić 



 

 

 Załącznik do umowy BK/………./………. 

 

Harmonogram zajęć       

        

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek  sobota niedziela 
 godz. od-do godz. od-do godz. od-do godz. od-do godz. od-do godz. od-do godz. od-do 

tor               

sektor płytki               

basen               

 


