Regulamin wynajmu pomieszczeń, budynków lub terenu
należących do Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół PałacowoParkowy
§ 1. Definicje
1. Wynajmujący - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
zwane dalej Muzeum.
2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje rezerwacji powierzchni
lokalowej lub terenu i odpowiada za organizację Wydarzenia.
3. Wydarzenie – szkolenie, konferencja lub inna impreza organizowana przez
Najemcę.
4. Powierzchnia – pomieszczenie, budynek lub teren, który zostaje oddany
czasowo Najmującemu.
5. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy
Muzeum i Najemcą, której przedmiotem jest najem pomieszczenia, budynku
lub terenu na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.
§ 2. Regulamin
1. Wstępnej rezerwacji można dokonać: osobiście, telefonicznie, za
pośrednictwem poczty tradycyjnej lubelektronicznej na co najmniej 4 dni
przed terminem wynajmu.
2. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub bezpośrednio zgłaszając się do pracownika Wynajmującego
odpowiedzialnego za wynajem.
3. Ostateczna rezerwacja wynajmowanej powierzchnioznacza, że została
zawarta umowa cywilno – prawna na wykonanie usługi o określonej w
zamówieniu wartości zgodnej z cennikiem wynajmu, bądź zgodnie z
indywidualnie wynegocjowaną ceną pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.
4. Czas realizacji Wydarzenia, pod które została wynajętapowierzchnia zostaje
wpisany w zawartą umowę.
5. Faktura zostanie wystawiona zgodnie z zapisami w umowie nie później niż 2
dni robocze po zakończeniu Wydarzenia.
6. Płatność za wynajem może być dokonany gotówką lub przelewem po
uzgodnieniu z Wynajmującym.
7. Najemcy zostaje umożliwiony dostęp do użyczonej powierzchni na godzinę
przed rozpoczęciem Wydarzenia, a w razie konieczności odpowiednio
wcześniej.
8. W przypadku przedłużenia wynajmu za każdą dodatkowo rozpoczętą
godzinę doliczana jest opłata wg cennika.
9. Wynajmujący rezerwuje sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenie
wynajmu w przypadku organizacji własnych Wydarzeń, czy też
nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie.
10. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia.

11. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu wynajmowanej powierzchnimożna
korzystać tylko na miejscu.
12. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją
odpowiedzialność pozostawić przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji
Najemca powinien zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za
wynajemze strony Wynajmującego lub pracownika ochronyWynajmującego.
13.
Najemca,
wspólnie
z
osobą
odpowiedzialną
za
wynajem
powierzchni,zobowiązani są sprawdzić stan pomieszczenia lub terenupo
zakończeniu Wydarzenia. Wizji poddany zostaje wówczas również sprzęt
będący na wyposażeniu.
14.Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich
uszkodzeń powstałych z jego winy w okresie wynajmu.
§ 3. Obowiązki Najemcy
Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do:
1. Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian
lub innego rodzaju dewastacji wynajmowanej powierzchni,
2. Dbania o czystość wynajmowanej powierzchni,
3. Pozostawieniawynajmowanej powierzchnipo Wydarzeniu w takim stanie, w
jakim została przekazana,
4. Ubezpieczenia
Wydarzenia
i
spełnienia
wszelkich
wymogów
przewidzianych prawem o ile Wydarzenie ma charakter masowy.
5. Zapewnienie dozoru mienia pozostawionego przez uczestników
Wydarzenia w trakcie jego trwania.
§ 4. Przepisy końcowe
1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i
przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nieprzestrzegający
warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody przez
niego spowodowane.
2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Wynajmującyzastrzega
sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu.
3. W przypadku odwołania wynajmu Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych
opłat bez odsetek.
4. Wynajmującyzastrzega
sobie
prawo
wprowadzania
zmian
do
obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco
do treści Regulaminu i publikowane na stronie internetowej.
5. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu poddaje się orzecznictwu
Sądu właściwego dla Wynajmującego.

