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REGULAMIN BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO 

Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 

 

 

Regulamin określający zasady bezpłatnego udostępniania sprzętu nagłaśniającego zakupionego przez  

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 Oś IV LEADER 

 

 

Definicje: 

DZZ  - Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 

Sprzęt -  sprzęt nagłaśniający pozostający w dyspozycji Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr 

Najświętszej Rodziny z Nazaretu, 

Regulamin - niniejszy dokument DZZ określający  zasady udostępniania Sprzętu, 

Podmiot - jednostka  zwracająca się do DZZ o udostępnienie Sprzętu w związku z organizacją 

określonego przedsięwzięcia kulturalno – społeczne, 

Przedsięwzięcie – wszystkie inicjatywy kulturalno – społeczne aktywizujące  mieszkańców, 

Karta Bezpłatnego Udostępnienia Sprzętu - oznacza formularz zamówienia na udostępnienie Sprzętu 

przez DZZ na potrzeby Podmiotu w związku z realizacją Przedsięwzięcia, 

Umowa bezpłatnego udostępnienia Sprzętu - oznacza umowę cywilno-prawną  zawartą pomiędzy 

Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu a Podmiotem, która 

reguluje warunki udostępnienia Sprzętu  przez DZZ na potrzeby Podmiotu w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia.  

 

§1 Postanowienie ogólne 

1. Sprzęt będący w posiadaniu DZZ, może być udostępniany  wyłącznie  w związku z organizacją  

bezpłatnych przedsięwzięć kulturalno – społecznych realizowanych w formie:  szkoleń, 

konferencji, warsztatów, przeglądów, prezentacji, koncertów, spektakli, akademii, widowisk 

artystycznych, sesji, uroczystości tematycznych skierowanych do mieszkańców objętych 

obszarem LSR. 

2. Warunkiem udostępnienia sprzętu jest realizacja przynajmniej jednego z podstawowych zadań : 

a) Kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalno – 

społecznym  

b) Rozbudzanie zainteresowań oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i społecznych  mieszkańców 

c) Edukacja kulturalna i społeczna 

d) Wspieranie i rozwój  amatorskiego ruchu artystycznego 

e) Wspieranie i rozwój  inicjatyw kulturalnych i społecznych mieszkańców 
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§ 2  Zasady udostępniania Sprzętu 

1. Podmioty realizujące Przedsięwzięcia jak w §1, ubiegające się o udostępnienie sprzętu to 

mieszkańcy obszaru LSR: osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, jednostki 

organizacyjne, organizacje wiejskie, grupy seniorów, młodzieżowe zespoły muzyczne, grupy 

nieformalne, szkoły . 

2. Podmiot realizujący Przedsięwzięcie zobowiązany jest do pobrania i wypełnienia Karty 

Udostępnienia Sprzętu (do pobrania na stronie DZZ). 

3. Podmiot winien  dostarczyć Kartę Udostępnienia Sprzętu do Domu Zakonnego Zgromadzenia 

Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, ul. Leśna 5, 63 -500 Ostrzeszów, w terminie nie później 

niż 3 tygodnie przed planowanym Przedsięwzięciem 

4. Na podstawie Karty Udostępnienia Przełożona Domu akceptuje zamówienie i podpisuje Umowę 

Udostępnienia Sprzętu określającą zobowiązania stron.  

5. Do Umowy Udostępnienia Sprzętu dołączony jest protokół zdawczo – odbiorczy 

6. Podmiot nie ma prawa udostępniania Sprzętu DZZ podmiotom trzecim. 

7.  Podmiot ponosi odpowiedzialność wobec DZZ za wszelkie szkody i straty wynikłe 

z niewłaściwego użytkowania   udostępnionego Sprzętu  

8. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania  Sprzętu 

przedstawiciel DZZ na podstawie Protokółu zdawczo-odbiorczego tworzy dokumentację 

uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw. Koszty wynikające z uszkodzenia Sprzętu zostają w 

całości pokryte przez  Podmiot  w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej. 

9. Sprzęt udostępniany jest z jednoczesnym wskazaniem osoby sprawującej nadzór techniczny nad  

sprzętem. 

10. Podmiot powinien zapewnić transport do przewiezienia sprzętu na miejsce Przedsięwzięcia i po 

jego zakończeniu do siedziby Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z 

Nazaretu, ul. Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów 

 

§3 Przepisy końcowe. 

1. DZZ zastrzega sobie prawo odmowy udostępniania Sprzętu Podmiotom, które nie 

przestrzegały postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie. 

2. DZZ zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do obowiązującego Regulaminu. Wszystkie 

zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie 

www.nazaretankiostrzeszow.pl 

3. Regulamin obowiązuje od dnia (termin przyjęcia Sprzętu na stan wyposażenia Domu 

Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu)  

 

 

 


