Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2016
dyrektora GCK z dnia 22 marca 2016 r.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA STROJÓW
Z GRAJEWSKIEGO CENTRUM KULTURY

1. Osoby korzystające z usługi wypożyczenia stroju z GCK posiadają możliwość wypożyczenia tylko tych
modeli, które zostały uwzględnione w cenniku i są dostępne w interesującym daną osobę terminie.
Strojów ludowych nie wypożycza się!
2. Warunkiem wypożyczenie stroju jest podpisanie umowy stanowiącej załącznik do Regulaminu.
3. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia
do chwili zwrotu stroju do wypożyczalni.
4. Usługa wypożyczenia rozpoczyna się z chwilą podpisania Umowy wypożyczenia i standardowo trwa
do godziny 17.00 następnego dnia. Termin zwrotu może zostać zmieniony, po wcześniejszym
ustaleniu innych warunków wypożyczenia stroju. Za zakończenie trwania usługi wypożyczenia
uznaje się termin zwrotu stroju. Za każdą dobę zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest
opłata w wysokości ceny wypożyczenia stroju.
5. Opłata za wypożyczenie ustalana jest wg obowiązującego cennika i jest płatna z góry. Na czas
wypożyczenia stroju dodatkowo pobierana jest kaucja w wysokości 50 zł od sztuki.
6. Wypożyczone stroje należy zwrócić w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu,
w jakim zostały wypożyczone. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia stroju Wypożyczający jest
zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala
pracownik Wypożyczalni na podstawie oceny szkód.
7. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany
jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami
rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia).
8. W chwili odbioru stroju Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować stan wypożyczanego stroju
i zgłosić pracownikowi Wypożyczalni ewentualne zniszczenia stroju (plamy, dziury itp.).
9. Wypożyczający zobowiązuje się do używania strojów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie
dokonywania w nich zmian ani przeróbek. Zabrania się przerabiania, prania, prasowania
kostiumów.
10. Zwrot kaucji następuje wyłącznie po zwróceniu stroju.
11. Wypożyczenie kostiumu oznacza pełną akceptację regulaminu.

Grajewo, dn. …………………………………………

UMOWA WYPOŻYCZENIA STROJU/ÓW*

DANE WYPOŻYCZAJĄCEGO:
Imię i nazwisko/nazwa placówki*: …………………………………………………………………………………………………………………………..…
Adres zamieszkania/placówki*:

………………………………………………………………………………………………………………………….….

Nr telefonu:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

WARUNKI WYPOŻYCZENIA:
Termin wypożyczenia: od ……………………………………… do ………………………………………….., ilość dni ……………………..………
Pobrano kaucję w wysokości: ………………………………………………………../nie pobrano kaucji*

DANE DO FAKTURY*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYPOŻYCZANY STRÓJ:
Lp.

Nazwa stroju/opis

Cena za
sztukę

Ilość

Kwota do
zapłaty

Uwagi

Do zapłaty razem: …………………………(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………)

………………………………………………………………….

Czytelny podpis wypożyczającego

Wypożyczone stroje zwrócono dn. …………………………………………………………

………………………………………………………………….

Czytelny podpis pracownika GCK
*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2016
dyrektora GCK z dnia 22 marca 2016 r.

CENNIK STROJÓW
WYPOŻYCZANYCH PRZEZ GCK

ARABSKI

‐ 50 zł

BALOWY

‐ 30 zł

BIERIOZKA

‐ 40 zł

CHIŃSKI

‐ 50 zł

CYGAŃSKI

‐ 50 zł

JINGLE BELLS

‐ 30 zł

KALINKA

‐ 30 zł

KANKAN

‐ 50 zł

LALKI

‐ 30 zł

MUNDURY

‐ 30 zł

NEW YORK

‐ 30 zł

ROCK’N’ROLL

‐ 40 zł

SAMBA

‐ 50 zł

PELERYNA CZARNA

‐ 15 zł

Dodatkowych informacji o ilości poszczególnych strojów możliwych do wypożyczenia oraz ich
rozmiarach udziela Pani Zdzisława Gałecka – specjalista do spraw kostiumów, tel. 86 272‐29‐91 w. 17

