
Regulamin wynajmu sal oraz budynków administrowanych  

przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 

 

§ 1. Informacje podstawowe  

1. Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 

1) GOK - Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie z siedzibą w Wiązownie  

ul. Lubelska 53 

2) Wynajmujący – osoba biorąca w wynajem sale znajdujące się w Pawilonie 

Kultury lub budynki administrowane przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Wiązownie. 

3) Wynajem standardowy – forma wynajmu w którym obowiązuje cena 

standardowa. Sala lub budynek jest udostępniany na wyłączność bez 

konieczności spełnienia dodatkowych wymogów. W takim wypadku istnieje 

możliwość wynajmu jednorazowego, a rozliczenie następuje zgodnie z 

cennikiem.  

4) Wynajem partnerski – forma wynajmu w którym obowiązuje cena 

zredukowana. W takim wypadku Wynajmujący podpisuje umowę na wynajem 

sali lub budynku w wymiarze co najmniej 4 godzin/miesięcznie oraz akceptuje 

dodatkowe zobowiązania opisane w §4. 

5) Wynajem długoterminowy – forma wynajmu na okres minimum jednego 

miesiąca.  

2. Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu określa sale Pawilonu Kultury oraz 

budynki administrowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie, które mogą być 

przedmiotem najmu. 

3. Zainteresowani korzystaniem z sal i budynków są zobowiązani są do zapoznania się  

z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zasad. 

4. Wynajem sal i budynków jest płatny i rozliczany zgodnie z cennikiem wynajmu 

stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.  

5. Chęć wynajęcia sal lub budynków należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu:   

22 180 00 41, mailowo: zapisy@gok-wiazowna.pl lub w formie pisma wysłanego na 

adres: GOK ul. Lubelska 53, 05-462 Wiązowna 

6. Wynajmujący salę lub budynek może zrezygnować z wynajmu, zobowiązany jest w 

tym celu złożyć oświadczenie o rezygnacji z wynajmu najpóźniej na 24 godziny przed 

planowanym wynajmem w formie pisemnej lub mailowo na adres: zapisy@gok-

wiazowna.pl. Postanowienie to nie ma zastosowania do wynajmu długoterminowego. 

7. Nie złożenie oświadczenia o rezygnacji z wynajmu w terminie zakreślonym w ust. 6 

powoduje obowiązek zapłaty umówionego czynszu, nawet jeżeli Wynajmujący 

faktycznie nie korzystał z sali czy budynku. 
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§ 2  Informacje o salach w Pawilonie Kultury oraz o budynkach  

1. Sale w Pawilonie Kultury są dostępne pod wynajem od poniedziałku do piątku  

w godzinach 8:00 – 21:00 oraz w soboty i niedziele w godz. 08:00 – 19:00. 

2. Świetlice mogą być wynajmowane na godziny na potrzeby prowadzenia zajęć, 

warsztatów, spotkań (w trybie wynajmu partnerskiego lub standardowego).  

3. Świetlice mogą być wynajmowane na prywatny użytek np. uroczystości rodzinne. 

Wówczas wynajem jest liczony na doby rozpoczynające się od godz. 10:00.  

§ 3 Wynajem długoterminowy 

1. Umów na wynajem długoterminowy nie zawiera się z osobami prywatnymi. 

2. Warunki umowy na wynajem długoterminowy są ustalane indywidualnie. 

§ 4 Informacje dotyczące  wynajmu partnerskiego 

1. Wynajmujący, korzystający z formy wynajmu partnerskiego zobowiązuje się: 

1) Przed podpisaniem umowy na wynajem, udostępnić pracownikom GOK 

informację o planowanych zajęciach, sposobie zapisów uczestników  

i wysokości opłat za zajęcia. Informacje należy przesłać na adres: 

zapisy@gok-wiazowna.pl; 

2) Minimum raz w miesiącu przekazywać notatkę promocyjną, stanowiącą 

relację wraz ze zdjęciami dotyczącą przeprowadzanych zajęć oraz 

udzielić zgody na publikację przesłanych materiałów na stronie GOK 

www.gok-wiazowna.pl oraz w mediach społecznościowych. Materiały 

należy przesłać na adres: zapisy@gok-wiazowna.pl; 

3) Przekazywać uczestnikom zajęć informacje o działalności GOK  

np. zaproszenia na wydarzenia; 

4) Włączać się w wydarzenia organizowanych przez GOK np. poprzez 

prowadzenie stoiska promocyjnego, prezentację wystawy prac 

uczestników zajęć, występy uczestników zajęć itp. Szczegóły 

współpracy zostaną ustalone indywidualnie przed podpisaniem umowy.  

2. W przypadku najmu partnerskiego GOK zobowiązuje się promować wydarzenia, 

warsztaty, zajęcia organizowane przez wynajmującego na swojej stronie internetowej, 

w mediach społecznościowych oraz podczas wydarzeń. 
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3. Dyrektor GOK ma prawo odmówić podpisania umowy wynajmu partnerskiego,  

gdy planowane zajęcia nie wpisują się w działalność statutową GOK. 

§ 5 Warunki wynajmu  

1. Korzystający z wynajmu zobowiązani są do używania sal i budynków zgodnie z ich 

przeznaczeniem, w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób 

przebywających w budynku oraz sąsiedztwie. 

2. Po zakończeniu użytkowania sali lub budynku pracownik GOK lub osoba 

oddelegowana przez Pracownika GOK wraz z wynajmującym sprawdzi stan 

jakościowy i ilościowy wyposażenia. 

3. Wynajmujący ma prawo korzystania z wyposażenia sali lub budynku (krzesła, stoły 

itp.)  

4. Zabrania się wynoszenia z sal lub budynków sprzętów i elementów wyposażenia bez 

uprzedniej zgody pracownika GOK. 

5. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz za straty 

przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania 

z sal lub budynku odpowiedzialność ponosi wynajmujący. 

6. Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenia i wyposażenie 

znajdujące się w sali lub budynku. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź 

kradzieży urządzeń lub wyposażenia wynajmujący ma obowiązek niezwłocznego 

zgłoszenia tego faktu pracownikowi GOK. 

7. Wynajmującego obciąża się pełnymi kosztami naprawy lub zakupu nowych 

urządzeń, które zostały zniszczone w wyniku nieprawidłowego ich użytkowania 

przez wynajmującego. 

8. We wszystkich budynkach administrowanych przez GOK obowiązuje zakaz palenia 

tytoniu i spożywania alkoholu. 

9. We wszystkich budynkach administrowanych przez GOK obowiązuje cisza nocna  

w godzinach 22:00 – 6:00. 

10. Wynajmujący jest zobowiązany do: 

1) utrzymania porządku i czystości w trakcie trwania wynajmu. 

2) posprzątania Sali lub budynku po wynajmie.  

3) opróżnienia śmieci po zakończeniu wynajmu. 



4) wywozu śmieci po wynajmie we własnym zakresie. Wszystkich 

użytkowników sal i budynków zobowiązuje się do przestrzegania przepisów 

bhp i ppoż. obowiązujących w budynku. 

11. Za bezpieczeństwo podczas zajęć odpowiada prowadzący.  

12. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą przebywać na terenie sal i budynków 

wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

13. GOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salach i budynkach. 

15. Wszelkie roszczenia wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego 

Regulaminu nie będą rozpatrywane. 

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje 

Dyrektor GOK. 
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Załącznik numer 1 do Regulaminu wynajmu sal oraz budynków administrowanych przez 

Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. 

Budynki i sale w których dopuszczony jest wynajem 

Sale: 

Poziom -1 

Sala taneczna ok 77m2 – sala świerku 

Wymiary ok. 5,5x13,5 

Sala jest wyposażona w klimatyzację oraz ścianę lustrzaną. Podłoga wykonana jest z 

antypoślizgowej nawierzchni. Przy Sali znajduje się szatnia o powierzchni 6m2. W Sali 

obowiązuje zakaz ustawiania stołów i krzeseł. 

Parter 

Sala widowiskowa ok. 100m2 – sala wiązu 

Wymiary ok. 7,5x15 

Sala jest wyposażona w klimatyzację, projektor i ekran. Podłoga wykonana jest z 

wykładziny dywanowej. 

Piętro 1 

Sala plastyczna ok 21m2 – sala wierzby 

Wymiary ok 3x6m 

Podłoga wykonana jest z wykładziny PCV 

Sala wielofunkcyjna ok 21m2 – sala dębu 

Wymiary ok 3x6m 

Podłoga wykonana jest z wykładziny PCV 

Sala muzyczna I ok 15m2 – sala brzozy 

Wymiary ok 4x4 

Sala jest wyposażona w klimatyzację. Podłoga wykonana jest z wykładziny dywanowej. 

Sala muzyczna II ok 17m2 – sala olchy 

Wymiary ok 7,5x2 

Podłoga wykonana jest z wykładziny dywanowej. 

Sala zajęć indywidualnych 12m2 – sala klonu 

Wymiary ok. 2x5 

Podłoga wykonana jest z wykładziny PCV 

 

Budynki: 

Świetlica w Kopkach Trakt Napoleoński 35 05-408  

Świetlica w Boryszewie Boryszew 4 B 05-462  

Świetlica w Duchnowie Wspólna 157 05-462  

Świetlica w Dziechcińcu Majowa 42 05-462  

Świetlica w Góraszce ul. Adama Mickiewicza 74 05-462 



Świetlica w Izabeli "Świetlica pod Jaworem" ul. Postępu 23 05-462 – świetlica wyposażona 

w komplet zastawy dla 50 osób 

Świetlica w Kącku Malownicza 21 05-462  

Świetlica w Majdanie ul. Klubowa 8 05-462 – świetlica wyposażona w komplet zastawy  

dla 50 osób 

Świetlica w Radiówku Radiówek 1A 05-462  

Świetlica w Rzakcie ul. Mokra 4 05-408  

Świetlica w Stefanówce ul. Sowia 8 05-462 – świetlica wyposażona w komplet zastawy  

dla 50 osób 

Świetlica w Woli Duckiej ul. Słoneczna 19 05-408  

Świetlica w Żanęcinie ul. Rajska 2 05-462  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik numer 2 do Regulaminu wynajmu sal oraz budynków 

administrowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie. 

Cennik 

Wynajem sal w Pawilonie Kultury 

nazwa sali 
wynajem 

standardowy partnerski 

sala świerku - taneczna 70zł/h 50zł/h 

sala wiązu - widowiskowa 70zł/h 50zł/h 

sala wierzby - plastyczna 50zł/h 20zł/h 

sala dębu - wielofunkcyjna 50zł/h 20zł/h 

sala brzozy - muzyczna I 30zł/h 15zł/h 

sala olchy - muzyczna II 30zł/h 15zł/h 

sala klonu - zajęć indywidualnych 30zł/h 15zł/h 

 

Wynajem budynków 

nazwa budynku 
wynajem 

Prywatny użytek 
standardowy partnerski 

Świetlica w Kopkach 60zł/h 30zł/h 200zł/24h 

Świetlica w Boryszewie 40zł/h 20zł/h 100zł/24h 

Świetlica w Duchnowie 60zł/h 30zł/h 200zł/24h 

Świetlica w Dziechcińcu 40zł/h 20zł/h 100zł/24h 

Świetlica w Góraszce 40zł/h 20zł/h 100zł/24h 

Świetlica w Izabeli 60zł/h 30zł/h 250zł/24h 

Świetlica w Kącku 40zł/h 20zł/h 100zł/24h 

Świetlica w Majdanie 60zł/h 30zł/h 250zł/24h 

Świetlica w Radiówku 40zł/h 20zł/h 100zł/24h 

Świetlica w Rzakcie 60zł/h 30zł/h 200zł/24h 

Świetlica w Stefanówce  60zł/h 30zł/h 250zł/24h 

Świetlica w Woli Duckiej 60zł/h 30zł/h 200zł/24h 

Świetlica w Żanęcinie 40zł/h 20zł/h 100zł/24h 

 

Podane ceny są cenami brutto. 

 

 

 


