
 

USŁUGA WYNAJMU STROJU WRAZ Z ANIMATOREM 

 

Zawarta w Poznaniu dnia ………………, pomiędzy: 

 

„KKS Lech Poznań” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17,  wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000116034, reprezentowaną przez: 

……………… 

zwaną w dalszej części umowy Klubem 

a 

………………………………………, zamieszkałym w ………………………………….., nr 

PESEL:…………………….., nr telefonu:……………., adres e-mail:………………. 

Zwanym w dalszej części umowy Korzystającym, 

łącznie zwanymi Stronami, 

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Klub na rzecz Korzystającego usługi, 

zwanej dalej „Usługą” w postaci najmu stroju koziołka - maskotki Klubu, zwanego dalej 

„Przedmiotem najmu”, wraz z usługą animacji czasu wolnego, przez pracownika Klubu, 

zwanego dalej „Animatorem”. 

2. Właścicielem Przedmiotu najmu jest Klub. 

3. Przedmiot najmu może być wykorzystywany jedynie przez Animatora do celów realizacji 

Usługi, w szczególności animacji imprez okolicznościowych i tematycznych. 

4. Klub zapewni Korzystającemu realizację Usługi w postaci organizacji czasu wolnego oraz 

zabaw przez Animatora przy użyciu Przedmiotu najmu we wskazanych w niniejszej 

Umowie miejscu i czasie, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić za świadczone przez 

Klub usługi opłatę określoną w § 5 niniejszej umowy.  

5. Korzystanie z Usługi możliwe jest na terenie miasta Poznań oraz w promieniu 5 

kilometrów od miasta Poznań. 

6. Korzystający oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu fizycznego 

Przedmiotu najmu. 

 

 

 

 



§ 2. 

1. Korzystać z Przedmiotu najmu może jedynie Animator. 

2. Do zadań Animatora należy w szczególności: 

a) nadzór nad zgodnym z postanowieniami umowy korzystaniem z Przedmiotu najmu, 

b) moderowanie i prowadzenie zajęć i zabaw rekreacyjnych z wykorzystaniem 

Przedmiotu najmu w ramach imprez okolicznościowych i tematycznych. 

3. Korzystający nie jest uprawniony do samodzielnego korzystania z Przedmiotu najmu. W 

szczególności Korzystający nie może: 

a) przymierzać ani zakładać Przedmiotu Najmu, 

b) narażać stroju na uszkodzenie, zniszczenie, zabrudzenie, 

c) wystawiać Przedmiotu Najmu na kontakt z intensywnym nasłonecznieniem, opadami 

deszczu, obłoceniem lub innymi skrajnymi stanami pogodowymi. 

4. Wynagrodzenie Animatora zawiera się w łącznej opłacie z tytułu najmu określonej w §4 

niniejszej umowy. 

§ 3. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……… godziny …..… do dnia ……… 

godziny ……. 

2. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez jedną ze stron, 

druga strona może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym. 

§ 4. 

1. Opłatę z tytułu najmu ustala się na kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) netto + 

należny podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w dniu 

wystawienia faktury.  

2. opłata o której mowa w ust. 1 obejmuje korzystanie z Usługi oraz Przedmiotu najmu na 

zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie przez okres 3 (słownie: trzech) godzin. W 

przypadku korzystania z Przedmiotu najmu przez okres krótszy niż 3 (słownie: trzy) 

godziny, opłata nie podlega zmniejszeniu. 

3. W przypadku korzystania z Usługi oraz Przedmiotu najmu przez okres dłuższy niż 

przewidziany w ust. 2 powyżej, za każdą kolejną rozpoczętą godzinę korzystania z 

Przedmiotu najmu Korzystający jest zobowiązany zapłacić dodatkową kwotę 50,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych) netto + należny podatek od towarów i usług VAT, według 

stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

4. Opłaty o których mowa w ust. 1 oraz 3 powyżej nie obejmują ewentualnych kosztów 

dojazdu Animatora do miejsca wydania Przedmiotu najmu określonego przez strony na 

podstawie §1 ust. 5 niniejszej Umowy. 

5. Ustala się następujące opłaty za dojazd do miejsca wydania Przedmiotu najmu: 

a. ………………………. 



b. ………………………. 

6. Opłata z tytułu świadczenia Usługi zostanie zapłacona przez Korzystającego 

jednorazowo, z góry, przelewem na rachunek bankowy Klubu, nie później niż na 3 dni 

robocze przed dniem świadczenia Usługi. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania 

rachunku bankowego Klubu. 

7. W przypadku odwołania przez Korzystającego imprezy okolicznościowej na potrzeby 

której zawarta zostaje niniejsza Umowa po uiszczeniu przez Korzystającego opłaty, o 

której mowa w ust. 1 powyżej, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. 

8. W przypadku przełożenia przez Korzystającego terminu imprezy okolicznościowej na 

potrzeby której zawarta zostaje niniejsza Umowa po uiszczeniu przez Korzystającego 

opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, wpłacona kwota zostaje zaliczona na poczet 

udostępnienia przedmiotu Najmu w nowym terminie imprezy okolicznościowej. 

9. Klubowi przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej Umowy w dowolnym terminie. W 

przypadku Wypowiedzenia niniejszej Umowy przez Klub po uiszczeniu przez 

Korzystającego opłaty o której mowa w ust. 1, opłata podlega zwrotowi na rzecz 

Korzystającego w całości.  

§ 5. 

1. Zmiana przeznaczenia Przedmiotu najmu wymaga pisemnej zgody Klubu. 

2. Korzystający nie może dokonywać w Przedmiocie najmu żadnych zmian i przeróbek bez 

uprzedniej pisemnej zgody Klubu. 

3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 i 2 Klub może rozwiązać umowę najmu  

w trybie natychmiastowym, a nadto uprawniony jest według swego wyboru albo żądać 

przywrócenia stanu poprzedniego albo utrzymać dokonane zmiany lub przeróbki bez 

prawa zwrotu ich równowartości. 

 

§ 6. 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Klubu. 

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

ze Stron. 

 

………………………..       ……………………….. 

KLUB         KORZYSTAJĄCY  



 


