
 
Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia  nr   34/2019 

Z dnia 02.09.2019r. 
CENNIK  OPŁAT 

za korzystanie z obiektów i urządzeń 

MARINA przystań kajakowa w Chobieni 

 

Wynajem  obiektów  rekreacyjnych 
 

Lp. 
 

Obiekt 

1 doba do 12 godz. do 6 godz. do 1 godz. uwagi 

brutto brutto brutto brutto  

1 Udostępnienie terenu pod namioty: 

- osoba 

- dziecko do 15 lat 

 

10,00 

5,00 

- - -  

1 doba, od osoby 

2 Teren rekreacyjny (wiata, grill, ognisko) 200,00 150,00 100,00 30,00  

 
3 Natrysk, toaleta 7,00 5,00 - - od osoby 

 

Wypożyczanie sprzętu: 
Lp.  

Nazwa sprzętu 

Stawka Uwagi 
brutto 

1 Kajak polietylenowy 2-dwuosobowy FINDER ACTIV DUO 

z wyposażeniem   (2- kamizelki, 2-wiosła symetryczne) 

                     1 dzień 

                     od 2-3 dni 

                     od 4 dni 

                          

 

50,00 
45,00 
40,00 

 
 

 

od kajaka za dzień 

2 Przyczepa do kajaków max 10 szt. MASTER-TECH 100,00  

3 Kamizelka ratunkowa AQUA SPORT 100N 5,00  

4 Wiosło drewniane SZMAGLIŃSKI dł 2,25 m 5,00  

5 Ławka z kpl. biesiadnego 5,00 za 1 szt. 

6 Stół z kpl. biesiadnego 5,00 za 1 szt. 

7 Komplet biesiadny 15,00 kompl. (2 ławy + 1 stół) 

 

Uwaga 

Koszt kary umownej (kajaka) w przypadku kradzieży lub zguby - 2500,00 zł 
Koszt kary umownej (przyczepa do przewozu kajaków) w przypadku kradzieży lub zguby – 4.000,00 zł 
Koszt kary umownej (kamizelka, wiosło) w przypadku kradzieży lub zguby – 1000,00 zł 
Przyczepa kajakowa (wypożyczana tylko w przypadku wynajmu kajaków). 

Media: 

Opłaty za korzystanie z energii elektrycznej lub bieżącej wody na zewnątrz Mariny w OPŁATOMATACH - 10 min -

1,00 zł 
 

Ważne informacje dot. cennika: 

I. Rezerwacji dokonuje się po złożeniu wniosku i zawarciu umowy z opiekunem przystani lub w biurze CHOK. 
II. Wynajmujący zobowiązany jest do uregulowania całej kwoty za wynajem lub wypożyczenie sprzętu zgodnie z 

zobowiązaniem przed wyznaczonym terminem w umowie. 
III. Brak wpłaty do dnia wskazanego w umowie anuluje rezerwację. 
IV. W przypadku rezygnacji z wynajmu nie dokonuje się zwrotu zaliczki. 
V. Opłaty z tytułu najmu i wypożyczeń dokonuje się w kasie CHOK lub na wskazany rachunek bankowy Chobieńskiego 

Ośrodka Kultury, po uzgodnieniu z księgowością. 
VI. Wszelkie zniszczenia sprzętu lub materiałów odnotowuje się w protokole przekazania obiektu /wyposażenia, które 

wynajmujący zobowiązuje się pokryć zgodnie z cennikiem, bądź na podstawie wyceny księgowości CHOK, która jest 

wiążąca. 
VII. Wynajmujący zobowiązany jest do zakończenia najmu w wyznaczonym terminie. Za każdy dzień zwłoki, oprócz 

cennikowej stawki ustala się opłatę dodatkową w wysokości - 50,00zł. Opłata ta dotyczyć będzie również opóźnienia w 

rozliczenia się z kluczami za użyczane pomieszczenia. 
VIII. Zwrot sprzętu przed upływem określonego czasu nie daje podstawy do zwrotu części opłaty. 
IX. W szczególnych przypadkach Dyrektor CHOK może zmienić stawki wymienione w cenniku dla firm, instytucji, osób 

współpracujących z Ośrodkiem Kultury. 
X. Pracownicy Chobieńskiego Ośrodka Kultury upoważnieni są do zawierania umów na: wynajem pomieszczeń, 

wypożyczenia oraz na spisywanie protokołów przekazania obiektu i materiałów. 
XI. Wynajmujący zobowiązuje się zapoznać i przestrzegać regulamin przystani kajakowej MARINA oraz regulamin 

wypożyczalni kajaków administrowanych przez Chobieńskiego Ośrodka Kultury.    

     
         Katarzyna Przeworska 
         Dyrektor 

         Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

 

 

 



Załącznik Nr 4 

do Zarządzenia nr 34/2019 
z dnia 02.09.2019r. 

 

UMOWA   

WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU 

 

Zawarta w dniu  ....................... w  ................................................................. 

Na podstawie niniejszej umowy Chobieński Ośrodek Kultury w imieniu którego podpisuje 

umowę ...................................................... zwany  w dalszej treści umowy „WYPOŻYCZAJĄCYM” 

a ........................................................................................................................zamieszkała/ym 

w  .............................................................................................................................................................. 

legitymującym się Dowodem Osobistym nr ............................................ zwany w dalszej treści  umowy  

„NAJEMCĄ”. 

§ 1 

Wypożyczający daje a Najemca, bierze w wypożyczenia odpłatnie /kwota zgodnie z cennikiem / 

Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni następujący sprzęt. 

 

1 .......................................... szt. ........................ 

2 .......................................... szt. ........................ 

3 .......................................... szt. ........................ 

4 .......................................... szt. ........................ 

5 .......................................... szt. ........................ 

6 .......................................... szt. ........................ 

 

§ 2 

Opłata za w/w sprzęt następuje w ciągu 14 dni /od dnia zakończenia wypożyczenia sprzętu/ w kasie 

Ośrodka Kultury lub na rachunek BS Wschowa o/Rudna Nr 58 8669 0001 2015 0151 6515 0001 

§ 3 

1.   Umowa zostaje zawarta na czas od dnia .....................godz. ........do dnia .................godz. .....… 

2.   Po upływie okresu trwania umowy, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wydać      

 Wypożyczającemu w  stanie nie pogorszonym przedmiot użyczenia. 

3.   W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu przedmiotu użyczenia  Wypożyczający naliczy 

 dodatkową opłatę w wysokości 50 zł. za każdy dzień opóźnienia.   

§ 4 

Najemca zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za wszelkie zniszczenia sprzętu 

wynikłe podczas okresu wypożyczenia, a w przypadku zaginięcia sprzętu do pokrycia aktualnej jego 

wartości. 

§ 5 

W spawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 6 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

NAJEMCA      WYPOŻYCZAJĄCY



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia nr   34/2019 
z dnia 02.09.2019r. 

U M O W A  

WYNAJMU PRZYSTANI KAJAKOWEJ MARINA 

 

Zawarta w  …………..…... w dniu .....................................pomiędzy 

Chobieńskim Ośrodkiem Kultury z siedzibą w Chobieni ul. Rynek 6, 

59-305 Rudna NIP 692-23-02-008 reprezentowanym przez: 

Katarzynę Przeworską – Dyrektor CHOK 

w imieniu którego podpisuje umowę .........................................................................................................................  

zwanym dalej „ Wynajmującym” 

a ........................................................................................................................... ..................................................... 

zam. ........................................................................................................................ ................................................... 

Zwanym dalej „Najemcą” 

§ 1 

Wynajmujący oddaje Najemcy do używania przystań kajakową MARINA przy ul. Nadodrzańskiej z przeznaczeniem 

na .......................................................................................................................... .................................................................

..... 

§ 2 

- Podstawą do wynajęcia przystani oraz naliczenia opłat jest podpisany protokół przekazania obiektu w danym 

dniu przez obie strony z dokładnym podaniem godzin odbioru i przekazania. 

- Protokół sporządza i podpisuje w imieniu Wynajmującego pracownik CHOK. 

§ 3 

Przedmiot najmu zostaje ustalony na dzień .................................. od godz. ................... 

zakończenie okresu najmu ustalono na dzień ................................ do godz. .................. 

W przypadku przedłużenia przez Najemcę godzin najmu zostaną naliczone dodatkowe opłaty wynikające z cennika  

ustalonego w umowie. 

Przedmiot najmu nie będzie odbierany przez Wynajmującego pomiędzy godz. 22:00 –8:00. Natomiast czas ten zostanie 

wliczony jako czas wynajmu przez Najemcę. 

§ 4 

Najemca przejmuje wszelką odpowiedzialność materialną za straty, szkody i zniszczenia powstałe w okresie najmu, 

jednocześnie zobowiązuje się pokryć w/w szkody zgodnie z obciążeniami przedstawionymi przez wynajmującego. 

§ 5 

Najemca otrzymuje wynajmowane pomieszczenia posprzątane i zobowiązany jest posprzątać je i zwrócić w takim  

samym stanie w jakim mu przekazano. 

W przypadku ustalenia iż przystań zostanie oddana nie posprzątana Wynajmujący naliczy dodatkową opłatę, którą  

podaje się do wiadomości Najemcy i która powinna zostać uregulowana łącznie z wykonaniem całej usługi wynajęcia. 

§ 6 

Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. za wynajętą przystań i znajdujące się w nim rzeczy. 

§ 7 

Najemca nie może podnająć przedmiotu ani oddać go do bezpłatnego używania osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego. 

§ 8 

1. Opłata za wynajem przystani kajakowej MARINA  zgodnie z cennikiem CHOK 

wynosi ...........................................................zł  

słownie /.................................................................................................................... ............................................./ 

Opłata za wynajem zostanie wpłacona do dnia………………………., jeżeli wpłata zostanie dokonana  na 

rachunek CHOK obowiązuje data zaksięgowania środków na rachunku bankowym. W przypadku rezygnacji z 

umowy w/w kwota stanowi rekompensatę utraty zamówienia i stanowi dochód CHOK. Wpłata za wynajem 

wpłacona jest w kasie Ośrodka Kultury bądź na rachunek Chobieńskiego Ośrodka Kultury w BS Wschowa 

o/Rudna Nr 58 8669 0001 2015 0151 6515 0001 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

§ 10 

Za wszelkie straty i szkody w zakresie mienia najemcy w okresie najmu wynajmujący nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych umową oraz regulaminem przystani kajakowej MARINA udostępnionym na stronie 

internetowej Chobieńskiego Ośrodka Kultury oraz na przystani mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 12 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 
 



 

Załącznik Nr 3 

do Zarządzenia nr 34/2019 
z dnia 02.09.2019r. 

 

 

 

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA PRZYSTANI KAJAKOWEJ MARINA 

 

 

Spisany w dniu ..................................... w obecności przedstawiciela Wynajmującego tj. Chobieńskiego Ośrodka  

 

Kultury w osobie opiekuna przystani ...................................................... 

 

Oraz Najemcy................................................................................................................. .............. 

I. Wynajmujący przekazuje Najemcy w użytkowanie przystań kajakową bez wad w dobrym stanie technicznym na  
 

czas określony w dniu ..................................... godz. ......... do dnia ............................... godz.  .. ..........  

 

Opis stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń:  

 

................................................................................................................................................ ... 

 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIE NAJEMCY: 
Oświadczam, że znane mi są określone w umowie jw. warunki najmu i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz że zapoznałem się z 

regulaminem przystani kajakowej MARINA  i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania. 

 

WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 

 

 

......................................................     ............................................. 

 

 

 

 

II Najemca przekazuje Wynajmującemu przystań kajakową jw. bez wad w dobrym stanie technicznym  
 

w dniu ................................... o godz. ................................... 

 

Opis stanu technicznego i ewentualnych uszkodzeń:  

 

................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................... ... 

 

.................................................................................................................................................. 

Oświadczam, że znane mi są określone w umowie warunki najmu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  

WYNAJMUJĄCY       NAJEMCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zarządzenie nr 34/2019 
Dyrektora Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

z dnia 02.09.2019r. 
 

w sprawie 

Cennika opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń, wprowadzenia druków na wynajem oraz wypożyczenie sprzętu 

MARINA 

przystań kajakowa w Chobieni 

 

Na podstawie art. 28 pkt.2  ustawy z dnia 25 października 1991r.  o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (t.j Dz.U. z 2017r. Poz. 862 z póź. zm.), oraz § 13 pkt. 5 statutu Chobieńskiego Ośrodka Kultury 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/122/2012 Rady Gminy Rudna z dnia 17 maja 2012r., w sprawie 

nadania statutu Chobieńskiemu Ośrodkowi Kultury w Chobieni. 

 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku: 

1/. CENNIK opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń MARINA przystań kajakowa w Chobieni – 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia 

2/. Regulamin przystani kajakowej MARINA w Chobieni 

3/. Regulamin wypożyczalni kajaków MARINA w Chobieni 

4/. Druki do użytku wewnętrznego: 

- umowa wynajmu przystani kajakowej - załącznik Nr 2 

- protokół przekazania przystani kajakowej  - załącznik Nr 3 

- umowa wypożyczenia sprzętu - załącznik Nr 4                              

 

§ 2 

 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.09.2019r. 

 

 

Do wiadomości: 

1/księgowość CHOK 

2/pracownicy świetlic wiejskich. 

 

          

 

 

 


