UMOWA  Nr   OK. 1162/…………….../2009
zawarta   w  dniu  …………………………………………. 2009 roku   pomiędzy:
Gminą  Borowie, w imieniu której działa   - mgr inż.  Wiesław  Gąska  - Wójt  Gminy 
przy kontrasygnacie  Skarbnika Gminy   - mgr Hanny Ośko
zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Usługodawcą”
a firmą …………………………………………………………………………………..........… 
NIP …………………………………………………………, w imieniu której działa  -  …………………………………………………………………………………….……...……. 
zwaną  w  dalszej  części  umowy   „Usługobiorcą”, o następującej treści :

§1.
	Przedmiotem umowy jest odpłatny wstęp na Halę sportową w Borowiu przez pracowników firmy ………………………….  w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sportowych (halowa piłka nożna / siatkówka /koszykówka/ tenis ziemny/ siłownia)

   
	Ćwiczenia sportowe wymienione w pkt 1 Usługobiorca będzie prowadził w dniach i godzinach wcześniej uzgodnionych i wpisanych do miesięcznego harmonogramu pracy Hali Sportowej (np. jeden raz w tygodniu po 2 godziny).

§2.
Usługodawca zobowiązuje się do przygotowania obiektu Usługobiorcy z uwzględnieniem charakteru zajęć sportowych.
§3.
	Usługobiorca     zobowiązany    jest    do     przestrzegania     „Regulaminu korzystania z  hali  sportowej”.      
	Usługobiorca zobowiązuje się do właściwego korzystania z obiektu nie powodującego uszkodzenia względnie pogorszenia stanu dotychczasowego obiektu. Szkody powstałe w czasie trwania usługi w związku z realizacją niniejszej umowy pokrywa Usługobiorca, przy czym podstawą ustalenia odszkodowania jest protokół sporządzony i podpisany przez obie strony, względnie w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania, sporządzony jednostronnie przez  Usługodawcę.
	Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy pozostawionych na terenie Hali. W celu zapobiegnięcia ewentualnie takim przypadkom Usługodawca udostępnia korzystającym indywidualne szafki zamykane na klucz.




§4.
Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………………….. 2009 roku do dnia ……………………………………………..
§5.
	Usługobiorca zobowiązuje się regulowania opłat  wstępu do Hali sportowej
w kwocie  brutto 30,00 zł za 1 godzinę. Za wstęp na siłownię brutto 3 zł za 1 godzinę.

Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności nie później jak w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, po czym naliczane będą odsetki ustawowe.
	Za dzień uregulowania należności przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.
	Usługodawca będzie wystawiał faktury w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, z tym, że faktura za miesiąc grudzień 2009 r. zostanie sporządzona do 20 dnia danego miesiąca.

§6.
	Usługodawca  oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr  identyfikacyjny NIP 826 20 37 310.
	Usługobiorca oświadcza, że jest/ nie jest  podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP…………….., i wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez podpisu.

§7.
Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8.
  W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej   ze stron.


……………………………………	  	             	…………………………….
               Usługodawca                                                                              Usługobiorca



