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REGULAMIN WYNAJMU I KORZYSTANIA
z sal tanecznych/fitnessowych i sali gimnastycznej
w Fundacji Elektrowni Rybnik 

§ 1. Definicje
Wynajmujący – Fundacja Elektrowni Rybnik.
Korzystający – Instruktorzy, nauczyciele prowadzący zajęcia oraz pracownicy Fundacji Elektrowni Rybnik.
Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje 
rezerwacji sal i odpowiada za organizację zajęć lub wydarzenia.
Wydarzenie – szkolenie, konferencja, projekcja filmowa, zajęcia artystyczne, sportowe, pokazy lub inne imprezy.
Uczestnik – osoba biorącą udział w Wydarzeniu.

§ 2. Regulamin
• Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania sal tanecznych, fitnesowych oraz sali gimnastycznej,
 a także i innych pomieszczeń przyległych, jak również powierzchni wspólnych Fundacji Elektrowni Rybnik. 
• Regulamin obowiązuje Korzystających, Najemców i Uczestników Wydarzeń. 
• Najemca nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania powierzchni osobom trzecim. 
• Sala dostępna są codziennie w godzinach od 8:00 -22:00. 
• Odpłatność za sale następuje zgodnie z cennikiem Fundacji zamieszczonym na stronie internetowej 
 www.fundacjaelektrownirybnik.pl. 
• Wynajmujący przewiduje możliwość indywidualnej negocjacji cen. 
• Rezerwacji sali można dokonać telefonicznie pod numerem 32 42 10 300 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 sekreretariat@fundacjaelektrownirybnik.pl, na co najmniej 7 dni przed terminem wynajmu, określając typ sali oraz
 zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoliki, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.). 
• Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest drogą telefoniczną lub mailową. Tylko takie potwierdzenie jest 
 równoznaczne z rezerwacją podanego terminu. 
• Podstawą wynajmu jest protokół zdawczo odbiorczy sali podpisywany przez Korzystającego lub Najemcę i Wynajmującego. 
• Płatność za wynajem sali następuje w formie gotówki lub przelewu bankowego na konto Fundacji Elektrowni Rybnik. 
 Forma płatności ustalana jest indywidualnie. 
• W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu dolicza się wcześniej 
 ustaloną opłatę. 
• Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu sali w przypadku nakładających się innych 
 rezerwacji w tym samym czasie. 
• Wynajmujący może odmówić Najemcy możliwości wynajmu, jeżeli stwierdzi, iż charakter Wydarzenia w znacznym 
 stopniu jest niezgodny z jego działalnością statutową, w szczególności przedstawia treści agresywne, demoralizujące 
 lub obrażające publiczność. 
• Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy udostępniania sal Wynajmującym lub Korzystającym, którzy nie 
 przestrzegali postanowień niniejszego regulaminu we wcześniejszym terminie.

§ 3. Obowiązki Najemcy i Korzystającego
• Najemca oraz Korzystający zobowiązany jest do: 
• Przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku. 
• Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian. 
• Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego. 
• Pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została przekazana. 
• Wszystkie zajęcia sportowe na salach mogą odbywać się wyłącznie pod opieka instruktora. 
• Wszystkich korzystających z sal sportowych i tanecznych obowiązuje obuwie sportowe z białą podeszwą (lub inną nie 
 pozostawiająca śladów i rys). 
• Za obsługę sprzętu nagłaśniającego odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia. 
• W salach obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających, 
 ćwiczenia pod wpływem tych środków, palenia papierosów, jedzenia oraz wnoszenia napojów w szklanych butelkach. 
• Instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć. 
• Instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatność 
 do ćwiczeń.

§ 4. Postanowienia końcowe
• Za przedmioty wartościowe pozostawione na sali oraz w szatniach, Fundacja Elektrowni Rybnik nie ponosi odpowiedzialności. 
• Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
 podczas korzystania z sal Fundacja Elektrowni Rybnik nie ponosi odpowiedzialności.


