
ZARZĄDZENIE Nr 10/2022 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach  

z dnia 5 lipca 2022 roku 

 

 

w sprawie:  wprowadzenia  regulaminu udostępniania, wypożyczania i korzystania 

                            z  instrumentów muzycznych Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Mogilanach. 

 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz § 10 pkt 5  

w związku z § 14  ust. 1 pkt 13 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach  nadanego 

Uchwałą Nr XXXV/355/2021 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 listopada 2021 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam  Regulamin udostępniania, wypożyczania i korzystania  z instrumentów muzycznych 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach stanowiący  Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 14/2020 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia 1 września 2020 roku w sprawie:  wprowadzenia  

regulaminu udostępniania, wypożyczania i korzystania z instrumentów muzycznych Gminnego  

Ośrodka  Kultury  w  Mogilanach. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 10/2022 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach  

z dnia 5 lipca 2022 roku 
 

 

 

 

REGULAMIN  UDOSTĘPNIANIA, WYPOŻYCZANIA I  KORZYSTANIA  

Z  INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH  

GMINNEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  MOGILANACH 

 

 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa zasady udostępniania, wypożyczania i korzystania z instrumentów 

muzycznych będących własnością Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach. 

§ 2 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 

1. Wynajmujący – Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach zwany dalej GOK. 

2. Najemca – osoba fizyczna wypożyczająca instrument muzyczny. 

3. Umowa wypożyczenia – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy Wynajmującym 

i Najemcą, której przedmiotem jest wypożyczenie instrumentu muzycznego. 

§ 3 

1. Instrumenty muzyczne udostępniane są: 

1) uczestnikom zajęć nauki gry na instrumentach muzycznych organizowanych w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Mogilanach, na podstawie umowy wypożyczenia instrumentu  muzycznego 

stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  Wydanie instrumentu na podstawie 

umowy oraz jego zwrot dokumentowane jest protokołem zdawczo - odbiorczym zawierającym 

wycenę instrumentu oraz opis jego stanu technicznego w momencie wydania i zwrotu. Wzór 

protokołu określa Załącznik Nr 2 do Regulaminu, 

2) członkom Kapeli Ludowej „Mogilanie”, Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Mogilanie” i Szkółki 

Muzykowania Ludowego na podstawie wniosku o udostępnienie instrumentu muzycznego  

do celów statutowych wraz z rewersem, stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu. 

2. W przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć / członków Młodzieżowej Kapeli Ludowej 

„Mogilanie” i Szkółki Muzykowania Ludowego,  umowę podpisuje jego  rodzic / opiekun 

prawny. 

3. Podpisanie umowy wypożyczenia  jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

 

 



§ 4 

1. Za wypożyczenie instrumentów muzycznych z zastrzeżeniem ust. 3, GOK pobiera opłatę za każdy 

rozpoczęty miesiąc kalendarzowy zgodnie z deklarowanym  przez Najemcę okresem 

wypożyczenia. 

2. Ustala się miesięczną opłatę w wysokości 20,00 zł brutto za wypożyczenie  każdego  

z wymienionych instrumentów muzycznych: 

1) skrzypce, 

2) heligonka, 

3) klarnet, 

4) trąbka. 

3. Wypożyczanie instrumentów muzycznych członkom Kapeli Ludowej „Mogilanie”, 

Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Mogilanie” i Szkółki Muzykowania Ludowego działających 

przy GOK  jest nieodpłatne. 

§ 5 

1. Odpłatność za wypożyczenie należy dokonać „z góry” za przewidywany okres wypożyczenia 

zawarty w umowie, przed odebraniem instrumentu. Opłata za niepełny miesiąc jest  zaokrąglana 

w górę do pełnych miesięcy. 

2. Środki pozyskane z opłat za wynajem instrumentów przeznaczone są na ich konserwację i zakup 

niezbędnych akcesoriów.  

3. Należność za wynajem płatna gotówką  w kasie Wynajmującego lub przelewem na konto  

nr 47 8591 0007 0220 0000 0299 0001. 

§ 6 

1. Korzystający z instrumentu zobowiązany jest w okresie trwania umowy do utrzymywania 

instrumentu w stanie nie pogorszonym. 

2. Najemca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie lub uszkodzenie instrumentu 

od chwili jego odbioru do momentu jego zwrotu Wynajmującemu.  

3. Wszelkie uszkodzenia instrumentów w trakcie użytkowania naprawiane są na koszt Najemcy. 

4. W przypadku zaginięcia, utraty lub zniszczenia instrumentu Najemca ma obowiązek odkupić  

instrument takiego samego rodzaju i tej samej jakości. 

§ 7 

1. Najemca zobowiązany jest używać instrument zgodnie z jego przeznaczeniem  

i nie dokonywać jego napraw bądź przeróbek bez wiedzy i zgody Wynajmującego. 

2. Najemca nie może powierzyć bądź oddać przedmiotu wynajmu osobie trzeciej do używania  

lub w podnajem i jest zobowiązany do jego zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem 

i kradzieżą. 



§ 8 

1. Korzystający z instrumentu jest zobowiązany do zwrotu instrumentu nie później niż w ostatnim 

dniu terminu na jaki instrument został oddany do korzystania lub w dniu utraty statusu 

uczestnika zajęć lub członka Kapeli. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu Wynajmującym, którzy nie przestrzegali 

postanowień niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie. 


