UMOWA NAJMU INSTRUMENTU
ZE SZKOLNEGO MAGAZYNU INSTRUMENTÓW NA ROK SZKOLNY ……../…….
zawarta w Trzcianie, dnia .....................................................pomiędzy Szkołą Muzyczną I stopnia
w Trzcianie, zwaną dalej Szkołą a ………………………………………………………………… zam.
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Najemcą
§1
Przedmiotem umowy jest wynajęcie instrumentu będącego własnością Szkoły:
Nazwa instrumentu ………………………...............................................................................................
Symbol ......................................................................................................................................................
dla ucznia....................................................................................................................................................
§2
Umowa zawarta zostaje do dnia
…………………………..………………………………………………..................................................
§3
Najemca przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za wypożyczony instrument i akcesoria.
§4
Wypożyczony instrument używa się wyłącznie do realizacji programu szkolnego.
§5
Najemca zobowiązany jest do zachowania instrumentu w stanie, w jakim go otrzymał. Stan
instrumentu i akcesoriów jest znany Najemcy i nie wnosi co do niego zastrzeżeń.
§6
W przypadku najmu instrumentu smyczkowego zakup strun, żeberek, włosia i ich wymiana następuje
na koszt użytkownika.
§7
Naprawy uszkodzeń (wymiana części) instrumentów powstałe z winy Najemcy w czasie użytkowania
będą dokonywane na koszt użytkownika instrumentu.

§8
1. Naprawy instrumentów dętych dokonuje się tylko w warsztatach wskazanych przez Szkołę.
2. Trwałe uszkodzenie instrumentu powstałe wskutek jego niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa,

naprawy przez osoby do tego nieuprawnione, a także zagubienie zobowiązuje użytkownika do
pokrycia kosztów zakupu nowego instrumentu tej samej klasy lub jego naprawy.
3. O uszkodzeniu instrumentu użytkownik winien pisemnie powiadomić dyrekcję Szkoły.
§9
1. Należność z tytułu najmu instrumentu w całym okresie trwania umowy wynosi 150 zł.
2. Najemca zobowiązuje się uiszczać opłatę z tytułu najmu instrumentu na podstawie niniejszej
umowy w terminie do 30 września.
§ 10
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie z zachowaniem 2 tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
2. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
braku uiszczenia opłaty, używania instrumentu niezgodnie z przeznaczeniem lub jego dewastacją.
§ 11
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

Potwierdzam odbiór wymienionego w umowie instrumentu i akcesoriów

………………………………………….
(podpis Najemcy)

………………………………………………….
(podpis upoważnionego pracownika Szkoły)

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią umowy………………………………………….
Podpis Najemcy

