
   

REGULAMIN WYNAJMU SAL  

W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KRASNOSIELCU 

  

§ 1 Definicje 

  

1. Wynajmujący – Gminny Ośrodek Kultury 

2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za 

organizację Wydarzenia. 

3. Umowa najmu – oznacza umowę zawartą pomiędzy GOK i Najemcą, której 

przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia/ 

Uroczystości. 

  

§ 2 Umowa najmu 

  

1. Wstępnej rezerwacji można dokonać bezpośrednio w siedzibie GOK lub telefonicznie. 

2. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali w budynku GOK w  Krasnosielcu ul. Rynek 40a 

oznacza, że została zawarta umowa na wykonanie usługi o określonej w zamówieniu 

wartości zgodnej z cennikiem wynajmu sal obowiązującym w GOK Krasnosielc. 

pomiędzy Wynajmującym a Najemcą. Forma płatności określona jest w umowie. 

3. Najemca otrzymuje dostęp do sali w godzinach ustalonych w umowie. 

4. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę 

wynajmu doliczamy opłatę wg cennika. 

5. Rezerwujemy sobie prawo do nie udzielenia zgody na przedłużenia wynajmu sali w 

przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. 

6. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia. 

7. Maksymalna liczba uczestników: 

• sala kawiarniana– 50 osób,  

• sala widowiskowa– 120 osób  

• sala szkoleniowa- 5 osób 

8. W wynajętej sali jak i całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu  

9. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali jak i wypożyczonego z GOK można korzystać 

tylko na terenie sali, o której jest mowa w umowie.  

10. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych Najemca może na swoją odpowiedzialność 

pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca powinien 

zawiadomić o tym fakcie osobę odpowiedzialną za salę.  



11. Najemca opuszczając salę po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać ją 

wraz z wyposażeniem osobie odpowiedzialnej za wynajem lub pracownikowi 

wyznaczonemu do odbioru. 

12. Najemca wspólnie z osobą odpowiedzialną za salę zobowiązani są sprawdzić stan sali i 

sprzętu. 

13. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń 

wyposażenia  oraz wypożyczonego sprzętu powstałych w okresie wynajmu. 

14. Pozostawione po Wydarzeniu przedmioty wraz z dekoracją przechowywane będą  do 

7 dni. 

§ 3 Obowiązki Najemcy 

  

Najemca, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego uczestnicy zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku, 

2. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego, 

3. Pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana, 

4. Zapewnienie dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia 

w sali w trakcie trwania Wydarzenia. 

§ 4 Przepisy końcowe 

  

1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania 

niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez GOK oraz osoby trzecie. 

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych GOK zastrzega sobie prawo do 

odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu Sali ( żałoba narodowa, epidemia 

itp.) 

3. W przypadku odwołania wynajmu sali Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat 

bez odsetek. 

4. GOK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. 

Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na 

stronie www.gokkrasnosielc.pl poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla GOK. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r. 

 

 

 



Załącznik nr. 1 

 

CENNIK WYNAJMU SAL W GOK KRASNOSIELC 

OD 1.03.2023r. 

 

Sala widowiskowa (parter) wraz z zapleczem kuchennym: 

Przyjęcia okolicznościowe (komunia, urodziny, jubileusz, stypa itp.)- 500 

zł./doba 

Wesele/ sylwester/ -600 zł./doba 

Zaplecze kuchenne- 250 zł./doba 

Wynajem komercyjny/ handlowy- 150 zł./godz. 

Szkolenia- 100 zł/godz. 

Ekran/rzutnik po 50 zł./godz. 

 

Sala Kawiarniana (na piętrze) wraz z zapleczem kuchennym: 

Przyjęcia okolicznościowe (komunia, urodziny, jubileusz, stypa itp.)- 450 

zł./doba 

Wesele/ sylwester/ -500 zł./doba 

Zaplecze kuchenne- 150 zł./doba 

Wynajem komercyjny/ handlowy- 100 zł./godz. 

Szkolenia- 100 zł/godz. 

Ekran/rzutnik po 50 zł./godz. 

 

Sala szkoleniowa/ zajęcia indywidulane: 

Sala nr 6-  30zł- 50 zł/ godz. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr. 2 

 

SALA KAWIARNIANA (na piętrze) w GOK Krasnosielc 

Wejście od strony sklepu PRIM 

 

 

Sala: 

Stoły 12 szt. Wymiary blatu 138 cm x 83 cm 

Krzesła metalowe , wyściełane- 46 szt. + drewniane rozkładane 

Rolety w oknach 

 

Wyposażenie kuchni: 

1x kuchenka gazowa (bez butli) 

1x chłodziarka 

1 x pralka 

1 x terma 

1 x czajnik bezprzewodowy 

1 x WC oraz kabina prysznicowa 

 

 

 

 

 

 

 



SALA WIDOWISKOWA (na parterze) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych 

 

Hol: 

Wieszaki na ubrania 

Lustro 

WC damskie- 3 kabiny 

WC męskie- 2 kabiny 

WC dla osób z niepełnosprawnością 

 

Wyposażenie sali: 

Stoły 17 szt. o wymiarach blatu 150cm x 80 cm 

Krzesła drewniane, rozkładane- 120 szt. 

Rolety w oknach 

 

Wyposażenie kuchni: 

1x chłodziarka 

1x chłodziarko- zamrażarka 

2x kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym ( bez butli) 

elektryczna patelnia gastronomiczna uchylna  

2 x zmywarka do naczyń 

1 x warnik do wody 

1 x terma 

czajnik bezprzewodowy 

 

 



 

 

  


