
REGULAMIN
wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych 

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry

Piłsudskiej w Suwałkach
1. W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w 

Suwałkach wynajem obejmuje:

a) sale gimnastyczne

b) boisko szkolne w tym: szatnie, pomieszczenia sanitarne

c) inne pomieszczenia ( gabinet pomocy przedlekarskiej, gabinet stomatologiczny)

2. Ze szkolnych pomieszczeń i obiektów sportowych mogą korzystać osoby, które złożą 

podanie o wynajem pomieszczenia lub obiektu dyrektorowi szkoły.

3. Wynajmowanie szkolnych obiektów i pomieszczeń następuje po zawarciu pomiędzy 

Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP:844-215-51-52 w imieniu, 

którego działa dyrektor i główny księgowy Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach, a zainteresowanym podmiotem 

umowy najmu.

4. Zasady zawierania umów:

> Obiekty nie są udostępniane podmiotom w czasie zajęć, lekcyjnych i pozalekcyjnych 

oraz innych zajęć realizowanych przez udostępniającego,

> Udostępniający może udostępniać obiekty na cele współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży bądź imprezy objęte patronatem Prezydenta,

> Przy zawieraniu umów pierwszeństwo przysługuje podmiotom, którzy:

o Realizują zadanie publiczne współfinansowane przez Miasto, 

o Imprezy są ujęte w kalendarzu imprez polskiego związku sportowego objęte 

patronatem Prezydenta lub współorganizatorem imprezy jest jednostka 

udostępniająca lub inna jednostka organizacyjna Miasta, 

o W przypadku gdy o obiekt ubiega się więcej niż jeden podmiot, pierwszeństwo 

przysługuje temu podmiotowi, który realizuje zadanie publiczne i spełnia 

większą liczbę warunków: na podstawie umowy zawartej z Miastem lub przez 

Miasto z polskim/okręgowym związkiem sportowym lub inną instytucją 

szczebla centralnego; na rzecz dzieci i młodzieży; z zakresu sportu uznanego w 

Suwałkach za wiodący; nie korzysta z tego typu obiektu w danym roku.

5. Szkolne obiekty mogą być wynajmowane od poniedziałku do piątku . W weekendy i święta 

obiekty szkolne nie są wynajmowane.



6. Kategorie wynajmu:

a) nieodpłatnie -  podmioty zwolnione z opłat przedstawione w §5 Zarządzenia nr 412/2017 

Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie określenia sposobu 

ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Suwałki z zastrzeżeniem §6

b) opłata pomniejszona- ceny wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych obowiązujące w 

Szkole Podstawowej nr 2 im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach mogą być pomniejszone o 

stawki procentowe przedstawione w §4 Zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z 

dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z 

obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki z zastrzeżeniem §6

c) odpłatnie- wynajęcie pomieszczeń i obiektów przez firmy lub osoby fizyczne wg 

załącznika nr 1 dołączonego do niniejszego regulaminu.

7. W przypadku korzystania ze zwolnienie/pomniejszenia opłaty należnej organizacja 

pozarządowa składa udostępniającemu oświadczenia zgodnie z §9 Zarządzenia nr 412/2017 

Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie określenia sposobu 

ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto 

Suwałki.

8. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiedzialność prawną ponosi wyłącznie osoba 

organizująca zajęcia sportowo- rekreacyjne. Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe 

sprawdzanie przed zajęciami pomieszczenia pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi 

powinny być zgłoszone dyrektorowi szkoły.

9. Za zniszczenia wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi odpowiedzialność osoba, z którą 

zawierana była umowa najmu.

10. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy 

osobistych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.

11. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń, obiektów sportowych nie 

wymienionych w umowie.

12. W obiektach szkolnych zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu. Osoby 

będące w stanie nietrzeźwości nie będą wpuszczane do obiektu szkoły.



13. Dyrektor szkoły ma prawo do odwołania wcześniejszych rezerwacji przez inne podmioty, 

zmian godzin funkcjonowania obiektu oraz zajęć prowadzonych przez najemcę, które 

wynikają z organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole np. konkursy, egzaminy, 

uroczystości szkolne itp.

14. W przypadku niekorzystania z obiektu w trakcie trwania umowy z winy leżącej po stronie 

Najemcy, opłata należna będzie naliczana wg stawki określonej w umowie z zastrzeżeniem § 

10 Zarządzenia nr 412/2017 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 22 grudnia 2017 roku w 

sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Miasto Suwałki.

Sporządził: Zatwierdził:

WI C E D Y R E K T O R



Załącznik nr 1 do regulaminu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w Szkole 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach:

Cennik wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych 

w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach

1 .Sale sportowe z używaniem szatni i zaplecza sanitarnego:

- sala gimnastyczna duża- 32,00 zł. netto /1 h

- sala gimnastyczna średnia- 27,00 zł. netto /I h

- sala nr 202- 10,00 zł. netto / lh

3. Boisko szkolne w tym szatnie, pomieszczenia sanitarne- 120,00 zł. netto/ lh

4. Lokal wykorzystywany na prowadzenie kontraktowego gabinetu stomatologicznego- 512,00 

zł netto/1 miesiąc


