
Zarządzenie NR11/2022 

Dyrektora Zespołu Szkół w Choczu 

Z dnia 10.09.2022 r. w sprawie stawek i opłat za korzystanie 

 z Sali Sportowej i sal lekcyjnych 

Na podstawie: 

 art.30 ust.2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

  art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 

r., poz. 910 z późn. zm. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Choczu zarządza, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się następujące wysokości opłat za komercyjny wynajem pomieszczeń: 

1. Wynajem Sali sportowej do celów treningowych i szkoleniowych  ( siatkówka, 

koszykówka, piłka nożna halowa, piłka ręczna) dla osób indywidualnych i grup 

zorganizowanych: 

a. dla mieszkańców nie zrzeszonych w organizacjach sportowych 

 z terenu Gminy Chocz 60,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową bez korzystania 

 z natrysków, 

b. dla mieszkańców nie zrzeszonych w organizacjach sportowych z terenu Gminy 

Chocz 80, 00 zł brutto za jedną godzinę zegarową korzystania z natryskami, 

c. dla mieszkańców zrzeszonych w organizacjach sportowych z terenu Gminy Chocz-

40,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową bez korzystania z natrysków, 

d. dla mieszkańców zrzeszonych w organizacjach sportowych z terenu Gminy Chocz-

60,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową z możliwością korzystaniem 

 z natrysków, 

e. dla pozostałych osób z poza terenu Gminy Chocz- 100,00 zł za jedną godzinę 

zegarową z możliwością korzystania z natrysków, 

f. korzystanie z Sali korekcyjnej 40,00 zł brutto za jedną godzinę zegarową bez 

korzystania z natrysków, 

g. korzystanie z Sali lekcyjnej dla podmiotów realizujących zadania edukacyjne 

skierowane do uczniów Zespołu Szkół w Choczu- 20,00 zł brutto za godzinę.  

§2 



1. Do nieodpłatnego korzystania z Sali sportowej i sal lekcyjnych upoważnienie 

 są weterani i weterani poszkodowani. 

2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa  

w pkt.1 jest legitymacja weterana i weterana poszkodowanego. 

                                                                              §3 

1. Decyzję o możliwości najmu pomieszczeń szkolnych podejmuje Dyrektor Szkoły. 

2. Szczegółowe warunki najmu określa umowa sporządzona z nabywcą. 

                                                                            §4 

Traci moc zarządzenie nr 3/2017 z dnia 1lutego  2017 r. 

                                                                          §5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia 

Nr 11/2022 z dnia 10.09.2022 r. 

 

REGULAMIN 

KORZYSTANIA Z SALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ  

W CHOCZU 
 

 

§ 1 

 

1. Sala sportowa służy do przeprowadzenia zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych 

imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych. 

2. Zajęcia w Sali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu. 

3. Sala sportowa jest czynna: 

1) poniedziałek – piątek w godz. 16.00-22.00, 

2) w razie potrzeb sala (w przypadku imprez) będzie także czynna  

w soboty i niedziele. 

4. Halę sportową udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych 

z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych uczniów szkół 

prowadzonych przez Gminę Chocz. 

 

§ 2 

 

1. Wynajem pomieszczeń: 

a. hala sportowa  

b. sala korekcyjna  

c. sale lekcyjne 

2. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mogą korzystania z szatni, WC. 

Natrysków zgodnie z wybraną i opłaconą opcją. 

3. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom 

fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych  

i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektorem Zespołu Szkół  

w Choczu. 

4. Za przygotowanie umowy oraz organizacje wykorzystania obiektu odpowiedzialna jest 

osoba wyznaczona przez Dyrektora Zespołu Szkół w Choczu. 

5. Osoba o której mowa w ust. 4 przygotowuje harmonogram wynajmu pomieszczeń  

i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi Zespołu Szkół w Choczu. 

6. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do osoby 

odpowiedzialnej, która przygotowuje umowę najmu. 

7. Umowę z najemcą podpisuje dyrektor Zespołu Szkół w Choczu a w imieniu grupy 

osoba odpowiedzialna(upoważniona) zwana dalej kierownikiem grupy. 

8. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy (trener, opiekun, 

instruktor, osoba upoważniona), który reprezentuje grupę przed dyrektorem szkoły oraz 

ustala z opiekunem  sali sprawy organizacyjne i personalne, a także ponosi 

odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z punktami regulaminu.  

9. Opiekun sali udostępnia najemcom salę, szatnie 10 minut przed początkiem zajęć. 

 

§ 3 

 



1. Za korzystanie a hali sportowej pobierane są opłaty według stawki godzinowej ustalonej 

w cenniku zawartym w zarządzeniu dyrektora Zespołu Szkół w Choczu. 

2. Opłata ustalona zgodnie z zarządzeniem, dyrektora Zespołu Szkół w Choczu powinna 

zostać opłacona z góry. Sprawy rozliczeń finansowych kar i odszkodowań będzie 

regulowała dana umowa najmu. 

 

§ 4 

 

1. Korzystający z Sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia 

sportowego o podeszwie nie brudzącej nawierzchni boiska(podeszwa halowa). 

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązane są do: 

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć, 

2) utrzymania czystości w obiekcie, 

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

4) przestrzegania przepisów bhp. ppoż. i porządkowych, 

5) podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi. 

3. Za bezpieczeństwo i przestrzegani regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są 

prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów (kierownicy grup), imprez 

sportowych i innych. 

4. Zabrania się wnoszenia na hale sportową: 

1) wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, 

wyrobów pirotechnicznych, materiałów grożących pożarem, 

2) środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

3) puszek, butelek, itp. Wykonanych z kruchego lub twardego materiału, 

4) napojów alkoholowych. 

5. Na terenie hali sportowej obowiązuje zakaz: 

1) spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu, 

2) wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 

środków odurzających, 

3) wprowadzania zwierząt. 

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną 

usunięte z terenu Sali sportowej niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na 

drogę postępowania administracyjnego. 

7. Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność 

materialną za wyrządzone szkody. 

8. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem  

i przestrzegania go. 

9. W razie łamanie regulaminu przez grupy korzystające z Sali uprawniony pracownik ma 

prawo wykreślić grupę z harmonogramu na czas nieokreślony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Umowa najmu 

sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Choczu 

 

zawarta w Choczu, w dniu ………………………….. roku, pomiędzy: 

Gminą Chocz z siedzibą przy ul. Rynek 17, 63-313 Chocz reprezentowaną przez Panią Alinę 

Banaszak –dyrektora Zespołu Szkół w Choczu, w imieniu którego, na podstawie udzielonego 

pełnomocnictwa, działa…………………………………………………………., zwaną dalej 

Wynajmującym, 
 

a 

…………………………………………………………………………………………………

………(imię i nazwisko/nazwa,) 

…………………………………………………………………………………………………

………(adres/siedziba) 

…………………………………………………………………………………………………

……… (seria i numer dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu) 

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

  

………………………………………………………………………………………………… 
(telefon, e-mail) 

zwanym/ą dalej Najemcą, a obydwoje zwanymi Stronami, 
o następującej treści: 

 

§ 1.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem sali gimnastycznej,  przy Zespole Szkół  

w Choczu oraz ………………………………….  

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości, której część składową stanowi 

lokal. 

§ 1.2.  Lokal będzie przez Najemcę wykorzystywany do: 

……………………..………..…………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

§ 2.1.  Umowa zostaje zawarta na czas od ……………….…… do ……………….……  

§ 2.2. Najemca korzystał będzie z przedmiotu umowy w każdy ………………….….. 

tygodnia,  

w godzinach od …….……… do ………..…… 

§ 2.3. Warunkiem udostępnienia lokalu jest uprzednie uiszczenie należności pieniężnej za 

dany dzień lub za cały okres trwania umowy i okazanie dowodu wpłaty.  

§ 3.1. Najemca zapłaci Wynajmującemu kwotę ………… zł (słownie: ………………… 

złotych) brutto za jedną godzinę najmu x liczba godzin w miesiącu. 

§ 3.2.  Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalona została zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2022 

dyrektora Zespołu Szkół w Choczu z dnia 10.09.2022  roku w sprawie stawek i opłat za 

korzystanie z Sali sportowo-widowiskowej w Choczu.  

§ 3.3.  Kwotę, o której mowa w ust. 1 Najemca płacił będzie Wynajmującemu dziennie 

lub za cały okres trwania umowy, z góry w sekretariacie Zespołu Szkół w Choczu  

od poniedziałku do piątku od 7.00-14.00 lub na konto  

BS 04 8407 0003 3000 0114 2000 0001 

§ 3.4.  W przypadku, gdy Najemca pomimo uiszczonej opłaty, o której mowa w ust. 1, nie 

korzysta z przedmiotu umowy, to opłata ta nie podlega zwrotowi.   



§ 4.  W przypadku zmiany zarządzenia Dyrektor Zespołu Szkół w  Choczu, o którym mowa 

w § 3 ust. 2,  

cena i pozostałe opłaty, o których mowa w niniejszej umowie będzie ulegać 

automatycznym zmianom, stosownie do treści zmienionego zarządzenia. 

§ 5.1. Najemca jest uprawniony do używania lokalu dla realizacji celu, o którym mowa  

w § 1 ust. 2 umowy. 

§ 5.2.  Najemca jest uprawniony do korzystania ze wszystkich mediów, podłączonych do 

lokalu zgodnie z wybraną opcją wynajmu.  

§ 5.3.  W czasie trwania umowy Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wynajęty lokal. 

§ 5.4.  Najemca może korzystać wyłącznie z tych pomieszczeń i urządzeń, które określone 

zostały w niniejszej umowie.  

§ 5.5.  Najemca nie może bez zgody Wynajmującego oddawać przedmiotu umowy do 

używania osobom trzecim. 

§ 5.6.  Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych. 

§ 5.7. Najemca jest zobowiązany do dbałości o czystość i estetykę lokalu. Najemca jest 

zobowiązany do współdziałania z Wynajmującym, w szczególności poprzez 

respektowanie jego zaleceń co do sposobów eksploatacji lokalu.  

§ 6.1.  Każda ze stron może wcześniej rozwiązać niniejszą umowę za dwutygodniowym 

okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie wymaga dla swojej ważności formy 

pisemnej. 

§ 6.2.  Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, 

jeżeli:  

1) Najemca używa przedmiotu najmu sprzecznie z właściwościami, przeznaczeniem, 

umową lub w sposób powodujący znaczne zniszczenie lokalu albo dokonuje w nim 

zmian naruszających substancję lokalu lub budynku, 

2) Najemca przekaże przedmiot najmu osobie trzeciej w podnajem lub do używania  

bez zgody Wynajmującego, 

3) w sposób rażący lub uporczywy zakłóca obowiązujący w budynku porządek  

lub działalność prowadzoną w innych pomieszczeniach znajdujących się w budynku,  

4) swoim niewłaściwym zachowaniem czyni korzystanie z innych lokali w budynku 

uciążliwym. 

§ 7.1. Spory wynikłe z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie,  

a w przypadku braku porozumienia – rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca 

położenia lokalu. 

§ 7.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 7.3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Wyjątek stanowią zmiany wysokości cen i innych opłat w przypadku,  

o którym mowa w § 5 umowy, w związku ze zmianą przepisów prawa. 

§ 7.4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Najemcy, a dwa egzemplarze dla Wynajmującego. 

 

 
    Za Wynajmującego            Najemca: 

        Pełnomocnik: 

 

 

 

…………………………………   ………………………………………….

   

 



 

 

 


