
UMOWA  UŻYCZENIA AMFITEATRU W TWIERDZY BOYEN

             zawarta ……………..r w Giżycku  pomiędzy:

Giżyckim Centrum Kultury, ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko, NIP: 845-10-33-603 zwanym dalej
Użyczającym,  reprezentowanym  przez  dyrektora  Panią  Martę  Dąbrowską,  a
………………………………………………….  zwanym  dalej  Biorącym,  reprezentowaną  prze
………………………………...

                                                                    § 1
Użyczający oświadcza,  iż  jest  administratorem  amfiteatru  w  Twierdzy  Boyen  i  posiada
prawo do dysponowania powyższym obiektem. 

                                                                     § 2 
Użyczający  udostępni  Biorącemu bezpłatnie  amfiteatr  o  dopuszczalnej  ilości  miejsc
siedzących wynoszącej  ok.3500 osób na organizację  imprezy  …………………………..  w
terminie ……………...

                                                                      § 3 
1. Biorący na własny koszt przygotuję teren imprezy (sprzątnie, koszenie, itp.)
2. Biorący  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  osób przebywających  na  terenie

wynajmowanego obiektu i ochronę ppoż. 
3. Biorący ponosi odpowiedzialność za działanie osób realizujących imprezę (nagłośnienie,

oświetlenie,   artyści,  obsługa techniczna,  ochrona,  zabezpieczenie medyczne…) jak za
działania własne.

4. Biorący zobowiązuje się do utrzymania drożnych dróg ewakuacyjnych, pożarowych 
oraz wyjść ewakuacyjnych.

5. Biorący zobowiązuje się do:
a) opłacenie kosztów zwiększenia mocy prądu na potrzeby organizacji imprezy
b) opłacenia kosztów za zużytą energię oraz wodę
c) zapewnienia na własny koszt zaplecza sanitarnego (toalety przenośne)
d) zapewnienia na własny koszt techniki scenicznej (nagłośnienie i oświetlenie);
e) zapewnienia  na  własny  koszt  ochrony  obiektu  od  momentu  przekazania  go  do

użytkowania protokołem odbioru podpisanym przez obie strony do momentu odebrania
amfiteatru przez pracownika GCK i podpisania stosownego protokołu;

f) zapewnienia na własny koszt zabezpieczenia medycznego podczas trwania imprezy; 
   d)   sprzątnięcia  amfiteatru po imprezie i wywozu nieczystości; 
   e)  wynajęcia i opłacenia dyżurującego elektryka;

               f)   przestrzegania regulaminu obiektu będącego integralną częścią niniejszej umowy;
            

                 
                                                                              § 4

Umowa  użyczenia  amfiteatru  nie  zwalnia  Biorącego  od  obowiązku  uzyskania
stosownych  zezwoleń  np.   na  prowadzenie  sprzedaży  produktów  i  napojów,   a  w
przypadku imprezy masowej, decyzji Burmistrza Miasta Giżycka dotyczącej zgody na
organizację imprezy w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych a także jej
ubezpieczenie.
Biorący  wyraża  zgodę  na  okazanie,  na  prośbę  Użyczającego,  pełnej   dokumentacji
zgodnej z przepisami ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
oraz  innymi przepisami,  które  każdorazowo znajdują  zastosowanie  przy  organizacji
różnych imprez. 



                                                                    § 5
Przekazanie   amfiteatru nastąpi   …………………….. protokołem przejęcia   obiektu,
podpisanym  przez  obie  strony.  Odebranie  amfiteatru  odbędzie  się  protokołem
……………………………….
Za  zniszczenia  wynikłe  z  niewłaściwego  użytkowania  obiektu  spowodowane  przez
Biorącego lub publiczność  odpowiada Biorący, który pokryje ewentualne koszty remontów
wg  rzeczywistego kosztorysu naprawy.
                                                                      § 6

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

                                                                   § 7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania odpowiednie przepisy
prawa cywilnego.

                                                                               § 10
Wszelkie spory dotyczące umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Giżycku.

                                                                               § 11
            Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach,  po jednym dla każdej ze stron.

         

 UŻYCZAJĄCY                                                       BIORĄCY


