
REGULAMIN  WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU,                                           

POWIERZCHNI REKLAMOWEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU 

§ 1 

Wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. 

Korczaka w Błoniu obejmuje: 

- salę sportową,  

-  sale lekcyjne 

§ 2 

Pomieszczenia wymienione w § 1 mogą być wynajmowane od poniedziałku do soboty (w 

wyjątkowych przypadkach także w niedzielę) do godz. 20
00

 w godzinach wolnych od zajęć 

lekcyjnych   i pozalekcyjnych na podstawie umowy najmu zawartej z dyrektor szkoły, 

posiadającej pełnomocnictwo Burmistrza Błonia . 

§ 3 

1. Do podpisania umowy potrzebne są następujące dane: 

- adres i NIP najemcy , dane osoby uprawnionej do reprezentowania najemcy, w tym nr 

dowodu osobistego, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę korzystającą z 

pomieszczeń szkolnych. 

2. Umowę z najemcą podpisuje za zgodą Burmistrza Błonia dyrektor szkoły. 

§ 4 

1.     Najemca korzystający  z  wynajmowanych pomieszczeń na podstawie zawartej  umowy  

zobowiązany jest  do: 

 utrzymania czystości w obiekcie, 

 zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie, 

 przestrzeganie przepisów bhp,  p.poż. i porządkowych, 



 podporządkowania się poleceniom pracowników obsługi szkoły, w zakresie 

czynności  ujętych w  umowie najmu,  

 odpowiedzialności  za osoby pozostające  pod  jego  opieką. 

 2. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz : 

 spożywania alkoholu  i palenia tytoniu, 

 wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju 

środków odurzających, 

 wprowadzania zwierząt. 

§ 5 

Każdorazowy  fakt wynajmu pomieszczenia  należy odnotować  w  rejestrze  korzystania   z 

pomieszczenia w SP2 – dostępnym u dozorcy. 

§ 6 

Klucze od wynajmowanego  pomieszczenia przekazuje woźna, dozorca  lub osoba dyżurująca 

na 15 minut przed rozpoczęciem  zajęć   (zgodnie z harmonogramem ujętym w umowie 

najmu)   najemcy lub upoważnionej przez niego osobie.  

§ 7 

Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu zostaną usunięte 

z terenu szkoły. 

§ 8 

CENNIK WYNAJMU 

1. Odpłatność za wynajem pomieszczeń wymienionych  w  paragrafie 1 za 1 godzinę najmu 

wynosi: 

-  sala sportowa, sala lekcyjna   - 30,00 zł  

Określone minimalne stawki podlegają negocjacji, zwłaszcza w przypadku gdy sala 

wynajmowana jest przez dłuższy czas, w stałych terminach. 



2.  Nie ponoszą opłat za wynajem sal stowarzyszenia, kluby, osoby prywatne, które prowadzą 

bezpłatne zajęcia dla uczniów SP 2 w ramach zajęć  pozalekcyjnych  lub  pozaszkolnych. Z 

opłat zwolnieni są także harcerze. 

3. Odpłatność za wypożyczenie sprzętu szkolnego (nart) zależna jest od czasu trwania 

wynajmu;  kształtuje się pomiędzy 8-10 zł  za dzień wynajmu.  

4. Odpłatność za wynajem powierzchni reklamowej wynosi 30 zł za metr 

kwadratowy/miesiąc. 

§ 9 

Wszelkie sprawy dotyczące wynajmu pomieszczeń, sprzętu, powierzchni reklamowej w SP2 

rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 


