Załącznik nr 1
do Regulaminu wypożyczalni

UMOWA UŻYCZENIA Nr ...................

W dniu ......................................... pomiędzy Gminą Kluczbork ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork NIP 7511658419 jako użyczającym, reprezentowanym przez Dyrektora
Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku – Danutę
Nalewajka, ul. Moniuszki 4 46-200 Kluczbork NIP 7511477132
a: ............................................................ zam. ...........................................................................
( imię i nazwisko biorącego)

legitymującym się dowodem osobistym nr ........................... wydany przez .............................
.................................................

jako Biorącym, zawarta została umowa treści następującej:

§1
Użyczający użycza i daje w używanie Biorącemu przedmiot/instrument .................................
(nazwa instrumentu)

Nr fabr. .................................................... Nr inwentarzowy .......................................................
o wartości rynkowej ................................. zł.
dla syna/córki .......................................................
(imię i nazwisko)

§2
Biorący potwierdza odbiór przedmiotu/instrumentu użyczenia określonego w § 1 w stanie
technicznie sprawnym, zdatnym do użytku.
§3
Biorący zobowiązuje się do zwrotu użyczonego przedmiotu/instrumentu w stanie technicznie
sprawnym i nie pogorszonym w terminie 7 dni od daty wezwania.
§4
Biorący w użyczenie oświadcza, że przedmiotu użyczenia używać będzie zgodnie z jego
przeznaczeniem i nie będzie oddawać go osobom trzecim do użytkowania.
§5
Naprawy użyczonego przedmiotu/instrumentu w trakcie trwania użyczenia przeprowadzi
Biorący na własny koszt w oparciu o decyzję użyczającego co do sposobu naprawy.
§6
W przypadku uszkodzenia przedmiotu uniemożliwiającego naprawę lub jego kradzieży –
- zgubienia, Biorący zobowiązuje się w porozumieniu z użyczającym do zakupu
analogicznego przedmiotu/instrumentu wg zrewaloryzowanej ceny wartości rynkowej
określonej w § 1.

§7
W sprawach nie normowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego, a sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Kluczborku.
§8
Opłata ustalana jest w systemie półrocznym, tj.:
- pierwsza opłata za okres od września do lutego
- druga opłata za okres od marca do sierpnia
Odpłatność półroczna za wypożyczony instrument ..............................wynosi.......zł brutto.
Opłatę należy uiszczać na konto bankowe:

04 1240 3464 1111 0010 9567 9119
Termin płatności ustalony zostaje do ostatniego dnia miesiąca, w którym wypożyczono
instrument.
W przypadku nieuregulowania zapłaty w terminie określonym w niniejszej umowie, zostaną
naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki.
W przypadku wypożyczenia instrumentu na niepełny okres rozliczeniowy ( mniej niż 6
miesięcy) opłata będzie naliczona jako ilość miesięcy użyczenia pomnożone przez stawkę
miesięczną. Tak wyliczona opłata zostanie przedłożona do uiszczenia dla osób
wypożyczających instrument w miesiącach późniejszych niż wrzesień lub marzec albo też
zostanie skorygowana dla osób zwracających instrument przed zakończeniem okresu
rozliczeniowego w formie zwrotu nadpłaconej kwoty.
Istnieje możliwość płatności z wyprzedzeniem za cały rok, tj. od września do sierpnia.
W wyjątkowych przypadkach za zgodą Dyrektora istnieje możliwość płatności miesięcznej
( np. w formie zlecenia stałego).
§9
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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