
UMOWA U ŻYCZENIA Nr  ………/ …………… 
 
zawarta w dniu  ................................. r.  w  Sulejowie pomiędzy Biurem  Obsługi Jednostek 
Oświatowych w Sulejowie, ul. Targowa 20 reprezentowanym przez: 
Dyrektora BOJO  - mgr Michała Kieszkowskiego, zwanym dalej „Użyczającym”, 
 
a ………………………………………………………………………………………………… 
 
reprezentowanym przez: _____________________________ – ____________________,  
zwanym dalej „Najemcą”. 

 
§ 1. 

Przedmiotem umowy jest udostępnienie na kompleksie „Orlik 2012” w Sulejowie:       
  

 boiska do piłki nożnej, 

 boiska wielofunkcyjnego, 

 zaplecza sanitarno-szatniowego. 

 
§ 2. 

Użyczający ma prawo odwołania zajęć wymienionych w § 1. w przypadku uroczystości 
szkolnych, imprez sportowych przypadających w te dni lub innych zajęć lub złych warunków 
atmosferycznych (śnieg na płycie boiska, itp.) na kompleksie „Orlik 2012” w Sulejowie. 
Użyczający powiadamia o tym fakcie Najemcę przynajmniej trzy dni wcześniej.  
 

§ 3. 
1. Umowa zostaje zawarta na czas od _______________ roku godz. _______   
do ________________ roku godz. _______. 
2. Planowana ilość osób: uczestników _________ kadry (instruktorów, opiekunów) _______ .  
 

§ 4. 
Najemca odpowiada za stan obiektu „Orlik 2012”, z którego korzysta i zobowiązuje się do 
korzystania zgodnie z Regulaminem korzystania z boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 
2012” w Sulejowie z dnia 27.11.2009 r. 
 

§ 5. 
Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich 
korzystających z obiektu. Dopilnowuje, aby młodzież nie pozostawała bez opieki osób 
posiadających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć. Zajęcia na boisku mogą 
odbywać się wyłącznie pod opieką trenera, instruktora.  
 

§ 6. 
Najemca ma prawo do korzystania z innych boisk kompleksu zgodnie z ich przeznaczeniem. 



 
§ 7. 

Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz odpowiednie miękkie obuwie sportowe  
z zastrzeżeniem pkt. 11 b) Regulaminu Obiektu (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie  
z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego). 
 

§ 8. 
Najemca jest zobowiązany do: 
1) korzystania z obiektu z należytą starannością i zgodnie z celem określonym w § l, 
2) przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż., 
3) niedokonywania bez zgody Użyczającego zmian funkcjonalnych lub konstrukcyjnych 

obiektu, 
4) dopilnowania, aby wszyscy wchodzący na obiekt posiadali sportowy strój i odpowiednie 

sportowe obuwie, 
5) pozostawienia obiektu w stanie nienaruszonym, 
6) przedłożenia planu zajęć klubowych na dany miesiąc (do 20 dnia każdego poprzedniego 

miesiąca) do instruktora sportu na obiekcie, w celu ustalania harmonogramu  miesięcznego 
korzystania z obiektu,  

7) wpisywania zajęć się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu na 
obiekcie. 
 

§ 9. 
Ponadto Najemca zobowiązany jest do następujących świadczeń: naprawy uszkodzonej 
nawierzchni, uzupełnienia zniszczonego sprzętu sportowego oraz pokrycia kosztów szkód 
wyrządzonych w trakcie korzystania z obiektu. 
 

§ 10. 
Korzystanie z kompleksu boisk „Orlik 2012” w Sulejowie podlega kontrolowaniu przez 
Użyczającego. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przez Najemcę ustaleń zawartych  
w niniejszej umowie, umowa zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym ze skutkiem 
zakazu wchodzenia na obiekt. 
 

§ 11. 
Użyczający nie odpowiada za wypadki losowe oraz rzeczy zagubione podczas trwania zajęć. 
Osobą odpowiedzialną za prawidłowe korzystanie z kompleksu boisk i bezpieczeństwo 
korzystających jest Pan …………………………………… . 
 

§ 12. 
Podnajem lub użyczenie obiektu jest zabronione. 
 

§ 13. 
Wynajmujący za użytkowanie obiektu może przekazać na rzecz Zarządzającego Obiektem - 
BOJO w Sulejowie darowizny w postaci sprzętu sportowego. 
 

§ 14. 



W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 
 

§ 15. 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  
i będą wprowadzane do umowy stosownym aneksem. 
 

§ 16. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron, jeden dla BOJO w Sulejowie.  
 
 
 
 
 

…………………….       ………………………. 
(podpis Najemcy) (podpis Użyczającego) 

 


