


U M O W A 

 
Zawarta dnia ................2013 r. w Garbowie pomiędzy Gminą Garbów, reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy - Kazimierza Firleja, 

     nazywaną w treści umowy Gminą, 

a Stowarzyszeniem „Wspólnota Garbowska”, 

reprezentowanym przez: 

 

1. ...............................................................................  

 

2. ...............................................................................  

 

nazywanym w treści umowy Stowarzyszeniem. 

 

§ 1 

 

Gmina Garbów  udostępnia nieodpłatnie Stowarzyszeniu plenerowe centrum kulturalno-

rekreacyjne w Garbowie, korytarz, salę Zespołu Volumen i toalety na parterze budynku starej 

szkoły na organizację festynu sportowo – rekreacyjnego w dniu 15 września 2013 r. 

Stowarzyszenie ma prawo korzystać z energii elektrycznej ( ze skrzynki energetycznej 

usytuowanej na scenie plenerowej ) niezbędnej do przeprowadzenia festynu oraz  z 

pomieszczeń  w Gminnej Bibliotece Publicznej na  organizację akcji oddawania krwi. 

 

§ 2 

 

1. Stowarzyszenie jako organizator festynu ponosi pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo i porządek w miejscu i czasie trwania festynu oraz wokół budynku starej 

szkoły, Urzędu Pocztowego w Garbowie i Urzędu Gminy Garbów. 

2. Na terenie plenerowego centrum kulturalno-rekreacyjnego ani terenie przyległym 

stanowiącym własność Gminy nie mogą być organizowane konkurencje sportowe, 

zręcznościowe, zabawy itp. mogące spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a 

w szczególności konkurencje strzeleckie w tym w ruchomych strzelnicach, parki linowe, 

przejazdy pojazdami mechanicznymi – quadami, samochodami terenowymi, motocyklami 

itp.  Na teren centrum rekreacyjno-kulturalnego, poza obszarem istniejących parkingów, 

mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy służb ratowniczych oraz pojazdy obsługi technicznej 

w zakresie niezbędnym do organizacji festynu. 

3. Stan udostępnianego terenu i pomieszczeń określi protokół przekazania sporządzony 

przez strony w dniu przekazania.  

4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do posprzątania udostępnionego terenu                             

oraz terenu wokół budynku starej szkoły, Urzędu Pocztowego w Garbowie i Urzędu 

Gminy Garbów, oraz w razie konieczności drogi powiatowej  po zakończeniu festynu, 

najpóźniej w dniu 16 września 2013 r. do godz. 12ºº oraz do posprzątania udostępnionych 

pomieszczeń najpóźniej w dniu 16 września do godz. 7ºº. 

5. Stowarzyszenie zobowiązuje się zwrócić Gminie w stanie niepogorszonym: 



       - udostępniony teren w dniu 16 września 2013 r. do godz. 13ºº  

       - udostępnione pomieszczenia w dniu 16 września do godz. 7³º. 

6. Stowarzyszenie zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód w mieniu Gminy 

powstałych w trakcie festynu najpóźniej w terminie 7 dni od dnia organizacji festynu. W 

przypadku niedotrzymania terminu Gmina może zlecić usunięcie szkód osobom trzecim 

na koszt Stowarzyszenia.  

7. Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim                        

w związku z organizacją festynu. 

8. Stowarzyszenie we własnym zakresie ponosi koszty związane z organizacją                                 

i przeprowadzeniem festynu. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za całokształt spraw związanych z organizacją festynu oraz 

upoważnionymi  do kontaktów w imieniu Stowarzyszenia są:  

 

      .............................................................., adres: …………………………….. 

        

     ……………………………………….., adres: …………………………….. 

 

 

§ 3 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 4 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

 

§ 5 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                       GMINA                                                                 STOWARZYSZENIE 

 

 

 

 

...............................................................                             .............................................................. 

 

 

 

 

 

...............................................................                             .............................................................. 




	pismo_2013.08.28
	Umowa_udostpnienia_placu_na_festyn
	pismo_2013.09.04

