
„Regulamin wynajmu sali szkoleniowej/gimnastycznej/bankietowej” 
obowiązujący od dn. 01.01.2015 r. 

 
1. Sala szkoleniowa/gimnastyczna/bankietowa jest wynajmowana w Centrum Twórczej 

Zabawy DWA KROKI (zwanym dalej: Centrum) z siedzibą przy ul. Ligonia 10a/1,  
48-340 GŁUCHOŁAZY, prowadzonym przez firmę EVENTI Anna Szmyt-Boguniewicz 
(zwaną dalej EVENTI), NIP: 7532148178.  

 
2. Sala jest wynajmowana 7 dni w tygodniu, również poza godzinami otwarcia Centrum.  

 
3. Warunkiem udostępnienia sali jest: 

- zapoznanie się najemcy z cennikiem wynajmu dostępnym w siedzibie i na stronie 
internetowej Centrum (www.dwakroki.edu.pl) oraz „Regulamiem wynajmu sali 
szkoleniowej/gimnastycznej/bankietowej” i akceptacja ich treści, 
- podanie danych osobowych najemcy (imię i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu 
kontaktowego, e-mail), 
- dokonanie rezerwacji za pośrednictwem formularza rezerwacji z podaniem m.in. terminu  
i szacunkowej liczby osób, które wezmą udział w planowanym wydarzeniu, 
- wpłacenie zaliczki (gotówką lub przelewem) stanowiącej równowartość 30% należności za 
wynajem w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji. 

 
4. Najemcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Nie jest konieczne każdorazowe 

podawanie danych osobowych, jednakże w przypadku ich zmiany najemca powinien 
poinformować o tym fakcie przy okazji kolejnej wizyty w Centrum. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji 
zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
(Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926). Dane osobowe będą przetwarzane przez EVENTI 
- Administratora danych. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe i ich 
poprawiania.  

 
5. Za zgodą obu stron i bez dodatkowych kosztów termin rezerwacji sali może ulec zmanie. 

Strony nie zostaną pociągnięte do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień 
zawartych w formularzu rezerwacji, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej 
(np.  działania jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, 
wybuch lub powódź).  

 
6. Sala zostaje udostępniona bezpośrednio przed terminem rozpoczęcia rezerwacji i należy ją 

opuścić bezpośrednio po zakończeniu terminu rezerwacji.  
 

7. Pozostała do rozliczenia kwota powinna zostać uregulowana bezpośrednio po zakończeniu 
użytkowania sali (płatność gotówką), z uwzględnieniem ostatecznej liczby godzin 
użytkowania sali oraz liczby osób, które wzięły udział w wydarzeniu, zgodnie z aktualnym 
cennikiem. 

 
8. Sala jest wyposażona w stoły, krzesła, pufy, lustra oraz ekran do rzutnika. Najemca sali 

uzyskuje na czas wynajmu dostęp do pomieszczenia kuchennego z lodówką, kuchenką, 
piekarnikiem, podgrzewaczem, czajnikiem, ekspresami do kawy (kapsułkowym 
i przelewowym), dostęp do sanitariatów, szatni, sprzętu grającego i bezprzewodowego 



internetu Wi-Fi. W przypadku wynajmu sali na czas powyżej 2 godzin najemca ma 
możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas korzystania z sali gier planszowych i stołu do 
tenisa stołowego wraz z rakietkami i piłkami. Korzystanie z naczyń i sztućców oraz rzutnika 
multimedialnego wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty.   

 
9. Nadzór nad uczestnikami wydarzenia organizowanego na terenie Centrum w ramach 

wynajmu sprawuje najemca lub osoba wskazana przez najemcę. Na terenie Centrum 
zabronione jest spożywanie substancji psychoaktywnych, w tym palenie papierosów 
i spożywanie alkoholu. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt. Nie jest dozwolone 
przenoszenie wyposażenia z jednej sali do drugiej lub wynoszenie wyposażenia poza 
Centrum bez wiedzy i zgody pracownika Centrum. Odpowiedzialność za zniszczenia 
wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia ponosi osoba nieprzestrzegająca 
zasad ich użytkowania, a w przypadku osób niepełnoletnich – rodzice/prawni opiekunowie 
tej osoby. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne pozostawione 
w szatni bądź w innych pomieszczeniach. Przekazanie i zwrot sali zostaje odnotowany 
w protokole najmu. Protokół stanowi podstawę ewentualnych roszczeń Centrum 
w przypadku zniszczenia lub zagubienia wyposażenia przez najemcę. Osoby przebywające 
na terenie Centrum zobowiązane są do przestrzegania norm społecznych wobec innych 
osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. W przypadku 
jakiegokolwiek zagrożenia należy stosować się do poleceń pracownika Centrum. Jeśli  
uczestnicy wydarzenia odbywającgo się w ramach wynajmu korzystają dodatkowo z sali 
zabaw, obowiązują ich zasady „Regulaminu sali zabaw oraz zajęć i imprez dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych”. 

 
10. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  

(Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83) na najemcy organizującym wydarzenie, podczas którego 
wykorzystywane będą utwory chronione prawem autorskim, ciąży obowiązek zawarcia 
umowy licencyjnej ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS.   

 
11. Regulamin i cennik mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia 

zamieszczenia zmienionego regulaminu lub cennika w siedzibie i na stronie internetowej 
Centrum. O ewentualnych zmianach regulaminu lub cennika najemca będzie informowany 
przy okazji kolejnej wizyty w Centrum.  


