Gminny Dom Kultury w Zakrzówku
ul. Żeromskiego 24 B 23-213 Zakrzówek
tel: (81) 825-38-49 NIP: 7151934299
gdk@zakrzowek.gmina.pl
UMOWA REZERWACJI POMIESZCZENIA
zawarta w dniu …………. r. w Zakrzówku pomiędzy:
1. Gminnym Domem Kultury w Zakrzówku, ul. Żeromskiego 24 B, 23–213 Zakrzówek, NIP
7151934299, REGON: 061365547 reprezentowanym przez p. Małgorzatę Jamróz – Dyrektora,
zwanym dalej w treści umowy „Usługodawcą”, a
2. ………………...……………………………………………………………………………………,
zwanym w treści umowy „Usługobiorcą” o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rezerwacja pomieszczeń Gminnego Domu Kultury
w Zakrzówku z przeznaczeniem na ………………………….………………………………………..
2. Rezerwacja wyżej wymienionych pomieszczeń następuje na okres ……………………….……..,
w godzinach od …………..……... do …………………..
3. Strony zgodnie oświadczają, iż najpóźniej w terminie na 7 dni przed terminem określonym
w ust. 2 niniejszego paragrafu zawrą umowę najmu pomieszczeń wyszczególnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu.
§2
1. Usługobiorca na poczet czynszu, który zostanie ustalony w umowie, o której mowa w § 1 ust. 3
niniejszej umowy, wpłaca kwotę ……………………………..… w kasie/na rachunek bankowy
Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku nr: BSZK O/Zakrzówek 64 8717 1048 2003 3001 8367 0001.
2. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, kwota wyżej
wymieniona zostaje zaliczona na poczet czynszu.
3. W przypadku, gdy umowa, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, nie zostanie zawarta w
terminie określonym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy,
kwota wyszczególniona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie podlega zwrotowi przez Usługodawcę na
rzecz Usługobiorcy.
§3
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej (aneksu).
§4
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą
rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sprawy,
roszczenia wynikające z niniejszej umowy będzie rozpoznawać właściwy sąd ze względu na
siedzibę Usługodawcy.
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Przedstawiciel Najemcy

Dyrektor GDK Zakrzówek

