
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia wewnętrznego Nr 4/OKGT/2022 

Dyrektora OKGT z dn.01 kwietnia 2022 roku 

 

Regulamin wynajmu sali w Ośrodku Kultury Gminy Tomice  

im. Wincentego Bałysa w Tomicach 

 

Wynajmujący – Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa,  

                              zwany OKGT. 

Zamawiający – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada   

                            za organizację Wydarzenia. 

Wynajem – szkolenie, spotkanie, konferencja lub inna impreza organizowana przez   

                      Zamawiającego. 

 

1. Wstępnej rezerwacji można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty   

    elektronicznej lub osobiście. 

2. Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

    osobiście wypełniając zamieszczony na stronie OKGT druk zamówienia na wynajem   

    sali. 

3. Ostateczna rezerwacja wynajmu sali wOKGT jest równoznaczna z zawarciem  

    umowy na wykonanie usługi określonej w zamówieniu o wartości zgodnej  

    z cennikiem wynajmu sali, bądź zgodnie z indywidualnie wynegocjowaną ceną  

    pomiędzy Wynajmującym a Zamawiającym. 

4. Ustaloną kwotę za wynajem należy wpłacić na konto OKGT, gotówką lub kartą   

    płatniczą w dniu wynajmu przed wejściem na salę na podstawie wystawionej  

    faktury/paragonu. 

5. Zamawiający otrzymuje dostęp do sali na 15 minut przed rozpoczęciem Wynajmu. 

6. W przypadku przedłużenia wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę  

    wynajmu będzie naliczona opłata jak za pełną nową godzinę wynajmu. 

7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie  

     wynajmu sali w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym  

     czasie. 

8. Maksymalna liczba uczestników na sali to 100 osób. W przypadku nałożonych   

    procedur związanych z pandemią koronawirusa covid-19 w Polsce liczba miejsc  

    zostanie zmniejszona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za nieprzestrzeganie   

    limitów odpowiada Zamawiający. 

10. W wynajmowanej Sali jak również na terenie całego obiektu Ośrodka Kultury  

      Gminy Tomice obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 



12. Zamawiający opuszczając salę po zakończeniu Wynajmu zobowiązany jest   

      przekazać ją wraz z wyposażeniem wyznaczonemu pracownikowi OKGT. 

13. Zamawiający wspólnie z pracownikiem OKGT zobowiązani są sprawdzić stan sali. 

14. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń 

      wyposażenia powstałych w okresie wynajmu sali. 

15. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za BHP oraz PPOŻ wynajmowanych 

      pomieszczeń. 

16. Ośrodek Kultury Gminy Tomice nie wynajmuje sali na pokazy związane ze   

      sprzedażą bezpośrednią oraz na spotkania związane z działalnością polityczną. 

 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający, osoba prowadząca Wynajem oraz jego uczestnicy zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku, w tym e-papierosów 

2. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych im przez Wynajmującego, 

3. Pozostawienia sali po wynajmie w takim stanie, w jakim została przekazana. 

  



 

Cennik wynajmu sali w Ośrodku Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach  

 

I.  Wynajem sali poniedziałek – piątek 

 

1. Wynajem sali bez sprzętu multimedialnego  
70,00 zł brutto / godzina 

2. Wynajem sali z nagłośnieniem lub / i sprzętem 
multimedialnym  

 
90,00 zł brutto / godzina 
 

 

 

II. Wynajem sali sobota – niedziela 

 

1. Wynajem sali bez sprzętu multimedialnego  
100,00 zł brutto / godzina 

2. Wynajem sali z nagłośnieniem lub / i sprzętem 
multimedialnym  

 
120,00 zł brutto / godzina 
 

 

 

III. Istnieje możliwość negocjacji cen przy wynajmach stałych. 

 

IV. Jednostki organizacyjne gminy Tomice z sali korzystają bezpłatnie. 

 

V. Dopuszcza się wynajem sali w celu organizacji nieodpłatnych imprez i spotkań  

    o charakterze publicznym przez stowarzyszenia i organizacje działające na terenie   

    gminy Tomice. 

 

VI. Dla organizacji / firm współorganizujących imprezy, zajęcia w Ośrodku Kultury   

     Gminy Tomice, cennik ustalany jest indywidualnie z Dyrektorem jednostki. 

 

VII. Ośrodek Kultury Gminy Tomice nie wynajmuje sali na pokazy związane ze  

      sprzedażą bezpośrednią oraz na spotkania związane z działalnością polityczną.  



ZAMÓWIENIE WYNAJMU SALI W OŚRODKU KULTURY GMINY TOMICE  

IM. WINCENTEGO BAŁYSA W TOMICACH 

Zamawiający: 
 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………………………. 
 
NIP:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Osoba wyznaczona do kontaktu (imię i nazwisko, 
telefon):…………………………………………………………………………………………………….. 

Dzień Wynajmu: 
 

Godziny wynajmu: 
 

Cel wynajmu: 
 

Płatność: 
 

* paragon              * faktura          

Forma płatności: 
 

* gotówka               * karta          * przelew 

 

1. Rozliczenie wynajmowanej sali odbędzie się w dniu wynajmu na podstawie wystawionej przez Wynajmującego 

faktury/paragonu 

2. Zamawiający może odstąpić od niniejszego zamówienia w terminie co najmniej 7 dni przed początkowym 

terminem wynajmu. Po upływie wyżej wymienionego terminu Wynajmujący ma prawo obciążyć Zamawiającego 

kwotą wynajmu. 

3. Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego o odstąpieniu w formie pisemnej. 

4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za BHP oraz PPOŻ wynajmowanych pomieszczeń. 

5. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za dane osobowe, których jest administratorem 

w myśl art. 4 pkt 7 RODO a które będzie przetwarzał w wynajmowanej sali. 

9. Podpisanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków wynajmu oraz 

regulaminu wynajmu sal Ośrodka Kultury Gminy Tomice  

10. Na prośbę Zamawiającego, Wynajmujący może podpisać umowę najmu. 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

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

                                                                                                                                                       Data i podpis 



Klauzula informacyjna RODO 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO      I RADY (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku         z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Kultury Gminy Tomice  im. Wincentego Bałysa w Tomicach,  
ul. Dworska 9, 34-100 Tomice. 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania 
Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa  w Tomicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 
Pani/Pan skontaktować się   z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu email: iod.gmina@tomice.pl 
3. Do zakresu działania Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach należy wykonywanie zadań 
publicznych – statutowych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz innych jednostek samorządowych oraz organów 
administracji rządowej. 
4. Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań 
wynikających z przepisów prawa i działań statutowych, a w szczególności z: 

• Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2001 nr 13 
poz.123) 

• Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U.2012 nr 0 poz.406) 

• Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 nr 85 poz. 539) 

• Statutu Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach. 

5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz 
obowiązków i zadań statutowych Ośrodka Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach oraz na podstawie 
zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane tj. wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z 
zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, 
konkursów, imprez, wycieczek, spraw związanych z zapisem czytelnika, etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1. 
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia 
celu, o którym mowa powyżej. 
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja 
skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej ) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo 
danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i 
telekomunikacyjnego, przetwarzania danych) świadczących usługi na rzecz Administratora. 
8. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach przechowywane 
będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi 
przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.           z 2018 r., poz. 217), w 
tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.      w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą 
elektroniczną kierując korespondencję na adres: pasnik@interia.pl. 
11. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach. Organem właściwym dla ww. 
skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

10. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w OKGT, podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. 

11. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich 
podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez 
Administratora danych osobowych prowadzącego przetwarzanie. 

mailto:iod.gmina@tomice.pl

