
Zarządzenie Nr 9/2022 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach 

z dnia  5 lipca 2022 roku 

 

 

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wypożyczania krakowskich strojów ludowych  

                         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 12 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 wypożyczania krakowskich strojów ludowych Gminnego Ośrodka 

Kultury w Mogilanach zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie Nr 11/2018 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach z dnia  24 sierpnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia 

regulaminu wypożyczenia strojów ludowych oraz kostiumów Gminnego Ośrodka Kultury  

w Mogilanach. 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 

 



Załącznik  

do Zarządzenia nr 9/2022 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach 

z dnia 5 lipca 2022 roku 

 

 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA  

KRAKOWSKICH  STROJÓW LUDOWYCH  

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGILANACH 

 

 

§ 1 

Regulamin określa zasady wypożyczania krakowskich strojów ludowych, zwanych dalej strojami, 

znajdujących się na stanie Gminnego Ośrodka Kultury w Mogilanach, zwanego dalej GOK. 

§ 2 

1. Pierwszeństwo wypożyczania mają: 

1) członkowie Kapeli Ludowej i Zespołu Regionalnego „Mogilanie”, 

2) członkowie Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Mogilanie”, 

3) członkowie Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Mogilanie”, 

4) uczniowie Szkółki Muzykowania Ludowego, 

5) jednostki organizacyjne Gminy Mogilany. 

2. Wypożyczenie strojów dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt.1 - 4  jest nieodpłatne jeżeli 

ich użytkowanie odbywa się w ramach działalności GOK-u. 

3. Wypożyczenie strojów dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt. 5  jest nieodpłatne jeżeli ich 

użytkowanie spełnia cele statutowe GOK-u. 

§ 3 

1. Za wypożyczenie strojów z zastrzeżeniem § 2, GOK pobiera opłatę według stawki określonej   

w § 4, zgodnie z deklarowanym  przez Wypożyczającego okresem wypożyczenia. 

2. Należność za wypożyczenie można dokonać przelewem lub gotówką w kasie GOK-u  najpóźniej 

w dniu wypożyczenia. 

§ 4 

1. Stawki odpłatności za wypożyczenie strojów do 3 dni: 

1) strój damski    – 80 zł brutto 

2) strój męski      – 80 zł brutto 

3) strój dziecięcy – 50 zł brutto 



2. Stawki odpłatności za wypożyczenie poszczególnych elementów stroju  do 3 dni: 

1) halka damska, korale – 6 zł  brutto 

2) gorset dziewczęcy, kaftan chłopięcy – 20 zł brutto 

3) gorset damski, katanka, żupan – 30 zł brutto 

4) kaftan męski, kabat, sukmana – 30 zł brutto 

5) pozostałe elementy stroju niewymienione powyżej: damskie lub męskie – 12 zł brutto, dziecięce 

– 6 zł brutto. 

3. Przy wypożyczeniu  powyżej 3 dni,  za każdy następny dzień naliczana jest dodatkowa opłata   

w wysokości 20 %  opłat wymienionych w ust. 1 i 2. 

4. W momencie wypożyczenia Wypożyczający: 

1)  osoba fizyczna zobowiązana jest okazać dowód osobisty oraz podać swoje aktualne dane 

adresowe,  

2) przedstawiciel firmy  ( osoba upoważniona ) podać nazwę firmy, adres siedziby, Nr NIP 

oraz podpisać umowę wypożyczenia stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

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

§ 5 

1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu wypożyczenia, a kończy w dniu zwrotu. Ustalona  

w umowie stawka dzienna naliczana będzie za każdy rozpoczęty dzień, bez względu na czas 

używania w danym dniu. 

2. Jeżeli Wypożyczający nie może zwrócić  stroju w ustalonym terminie powinien niezwłocznie 

poinformować o tym Wypożyczającego telefonicznie pod nr tel. 12 270 16 12, 604 256 083  lub 

drogą e-mail gok@mogilany.pl. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga akceptacji 

Wypożyczającego.  

3. W przypadku nieoddania stroju w wyznaczonym terminie Wypożyczający zostanie obciążony 

dodatkową opłatą  w wysokości 20 %  kwoty wypożyczenia stroju,  za każdy kolejny dzień 

zwłoki od ustalonego terminu zwrotu. 

§ 6 

1. Wypożyczanie strojów dla podmiotów wymienionych w § 2 ust.1 - 2 jest ewidencjonowane 

przez wyznaczonego pracownika GOK-u. Wypożyczający stroje ludowe nieodpłatnie 

zobowiązany jest podpisać ewidencję  wypożyczenia. 

2. Podmioty wymienione w ust.1 są zobowiązane zwrócić wypożyczony strój niezwłocznie po 

rezygnacji z członkostwa w Kapeli  lub Zespole Regionalnym „Mogilanie” działających  przy 

GOK. 

3. Podmioty wymienione w § 2 ust.1 pkt.3 – 5 są zobowiązane zwrócić strój w terminie do 7 dni od 

daty wypożyczenia. 
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§ 7 

1. W chwili odbioru strojów, Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować ich stan i zgłosić 

pracownikowi GOK-u ewentualne zniszczenie i uszkodzenia (np. plamy, dziury). 

2. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od  momentu wypożyczenia  

do chwili zwrotu. 

3. Zabronione jest:  

1) udostępnianie strojów osobom trzecim,  

2) pranie, czyszczenie, prasowanie strojów,   

3) dokonywanie jakichkolwiek przeróbek.  

§ 8 

1. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić stroje w stanie kompletnym i niepogorszonym  

w stosunku do stanu w jakim zostały wypożyczone. 

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonych strojów Wypożyczający jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala 

pracownik GOK-u  na podstawie oceny szkód. 

3. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój w stanie wymagającym dodatkowego czyszczenia, 

zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustali pracownik GOK-u  zgodnie  

z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia. 

4. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenie części wypożyczonego stroju 

Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia równowartości  kosztów  związanych  z jego  

odkupieniem  bądź  odtworzeniem. 

§ 9 

Sprawy sporne nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor GOK. 

 

 

 

 

 

 


