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Regulamin wynajmu sal 
 

§1 Definicje 
1. Wynajmujący  – Instytut  Inkubacji  Przedsiębiorstw,  ul.  Kościuszki  28A,  84-230   Rumia, 

NIP: 5882423483 
2. Lokal – pomieszczenia na wynajem w lokalu przy ul. Kościuszki 28A, 84-230 Rumia oraz 

pomieszczenia na wynajem w lokalu “Strefa Dla Was”, ul. Pomorska 11, 84 - 230 Rumia, 
reprezentowane przez Wynajmującego. 

3. Organizator – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za 
organizację wydarzenia. 

4. Organizator Szczególny – Organizator, któremu przysługują indywidualnie przyznane ceny 
najmu sal, na podstawie odrębnych umów oraz zgód Zarządu Wynajmującego. Uregulowania 
niniejszego Regulaminu odnoszące się do Organizatora mają zastosowanie także do 
Organizatora Szczególnego, chyba że z treści Regulaminu wynika bezpośrednio coś innego. 

5. Wydarzenie – kurs, szkolenie, konferencja lub inne wydarzenie o podobnym charakterze 
organizowane przez Organizatora na terenie Lokalu. 

6. Pomieszczenia – sale szkoleniowe udostępniane przez Wynajmującego. 
7. Cennik – cennik wynajmu sal wydawany przez Wynajmującego, zawierający stawki wynajmu 

powierzchni. 
8. Umowa  –  umowa  najmu  o   treści wskazanej  w  Formularzu  zgłoszenia lub emailu  oraz    

w niniejszym Regulaminie, zawarta pomiędzy Organizatorem, a Wynajmującym: 
- w zwykłej formie pisemnej poprzez złożenie podpisów na wypełnionym Formularzu 
zgłoszenia; 
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość poprzez e–mail lub przez 
formularz rezerwacji dostępny na stronie: www.dlawas.org. Umowa zostaje zawarta w dniu 
potwierdzenia przez Wynajmującego dokonania rezerwacji przez Organizatora. 

9. Uczestnik – osoba, która uczestniczy w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora. 
 

§2 Zasady ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu pomieszczeń Wynajmującego i obowiązuje 
wszystkich Organizatorów i w zakresie w nim wskazanym Uczestników Wydarzenia. 

2. Wynajmujący   oferuje   Organizatorom   wynajem   pomieszczeń   wg.   zasad   określonych   
w niniejszym Regulaminie, Umowie i Cenniku. 

3. W ramach wynajmu pomieszczeń Organizator ma prawo do współkorzystania z innymi 
Organizatorami z części wspólnych. 

4. Organizator przyjmuje do wiadomości, iż na terenie, na którym znajdują się wynajmowane 
pomieszczenia mogą być organizowane przez inne podmioty w tym samym czasie inne 
Wydarzenia, przy czym odbywać się one będą w innych salach. 

 

§3 Zasady wynajmu i rezerwacji 
 

1. Wynajem pomieszczeń może nastąpić tylko w celu zorganizowania Wydarzenia. Organizator 
nie ma prawa użyczyć, podnająć lub w inny  sposób udostępnić wynajętego pomieszczenia,  
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim. Ponadto, Organizator nie ma prawa przeznaczenia 
wynajętego pomieszczenia na magazyn, powierzchnię produkcyjną, powierzchnię handlową 
lub przeznaczoną do świadczenia usług albo w inny sposób, niezgodny z wzajemnymi 
ustaleniami lub do działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. 

2. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem formularza rezerwacji na stronie internetowej 
www.dlawas.org lub poczty elektronicznej pod adresem: uslugi@dlawas.org. 

3. W celu dokonania rezerwacji należy podać następujące dane: 
a. Dane kontaktowe do organizatora – osoby wskazanej do kontaktu 
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b. Dane do faktury 
c. Proponowane daty i godziny rezerwacji oraz w przypadku chęci rezerwacji konkretnej 

Sali wskazanie nazwy 
d. Ilość osób oraz rodzaj ustawienia stołów i krzeseł 
e. Rodzaj przewidywanego wydarzenia (np. szkolenie, koncert, konferencja) 
f. Usługi dodatkowe 

4. Rezerwacje są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. 
5. Rezerwacji można dokonywać najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą planowanego 

Wydarzenia. 
6. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją przez Organizatora postanowień 

niniejszego Regulaminu. 
7. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Wynajmującego drogą e–mailową na adres 

wskazany przez Organizatora nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia 
zgłoszenia rezerwacji. 

8. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane przez Wynajmującego jest równoznaczne z rezerwacją 
podanego terminu i zawarciem Umowy. 

9. Opłata za najem pomieszczeń jest wyliczana w oparciu o stawkę za godzinę najmu 
konkretnego pomieszczenia. Stawki wynajmu określone są w Cenniku lub indywidualnie 
wynegocjowane z Wynajmującym przez Organizatora. 

10. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwa 
jest nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą organizacji Wydarzenia. 
Rezygnacja musi zostać zgłoszona Wynajmującemu drogą e-mailową na adres: 
uslugi@dlawas.org 

11. W przypadku anulowania rezerwacji na 3 dni robocze przed terminem Wydarzenia Organizator 
zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości dokonanej rezerwacji. 

12. Organizator zostanie obciążony 100% łącznego kosztu wynajmu w przypadku braku 
anulowania rezerwacji lub anulowania w terminie krótszym niż wskazany w ust. 11. 

13. Opłaty za wynajem pomieszczeń i dodatkowe usługi zamówione przez Organizatora naliczane 
są zgodnie z dokonaną rezerwacją. W przypadku wykorzystania pomieszczeń na czas dłuższy 
niż czas wskazany w rezerwacji, opłatę nalicza się w zależności od faktycznego czasu 
wykorzystania pomieszczeń oraz od czasu faktycznego wykorzystania wszelkich innych usług 
dodatkowych zamówionych przez Organizatora. 

14. Organizator wydarzenia ma prawo do oględzin pomieszczenia i jego wyposażenia, które 
powinny nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia Wydarzenia, jeśli Wydarzenie miało 
miejsce w godzinach 9:00 – 17:00 poniedziałek – piątek, a w pozostałych przypadkach w czasie 
wskazanym przez Wynajmującego następnego dnia roboczego. W przypadku, gdy Organizator 
nie przystąpi do oględzin wynajętej powierzchni w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, 
Wynajmujący będzie posiadał prawo do obciążenia Organizatora kosztami stwierdzonych 
jednostronnie w czasie oględzin przez Wynajmującego uszkodzeń w pomieszczeniu lub 
wyposażeniu należącym do Wynajmującego. 

15. Przerwa pomiędzy poszczególnymi Wydarzeniami nie może być krótsza niż 15 minut. 
16. Organizator otrzymuje dostęp do sali w dniach i godzinach zgodnie z potwierdzoną 

rezerwacją. 
17. Sale udostępniane są bezpłatnie na 15 minut przed godziną rozpoczęcia Wydarzenia. 

Natomiast w przypadku przedłużenia najmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę   
(60 minut) najmu doliczana jest opłata wg Cennika podstawowego. 

18. Wynajmujący ma prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie najmu sali w przypadku 
nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. W przypadku zapytania o salę, 
która została wstępnie zarezerwowana, Wynajmujący może skontaktować się telefonicznie 
lub e–mailowo z Organizatorem, z prośbą o ostateczne dokonanie rezerwacji. Jeśli 
niezwłocznie nie uzyska takiej deklaracji, ma  prawo  anulować  rezerwację  i  wynająć  salę. 
W przypadku potwierdzenia rezerwacji w trybie niniejszego ustępu, w przypadku późniejszego St
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jej anulowania Organizator zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości rezerwacji, § 3 ust. 10 
nie stosuje się. 

19. Wydarzenia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00  - 20:00, a także 
w weekendy oraz w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym. 

20. Organizator upoważnia Wynajmującego do przesyłania faktur, duplikatów tych faktur oraz ich 
korekt, w  formie  elektronicznej  na  adres mailowy wskazany w  formularzu  rezerwacji  lub  
z którego dokonywana była rezerwacja. W przypadku zmiany adresu e-mail do przesyłania 
faktur,  Organizator  zobowiązany  jest   do   niezwłocznego   podania   innego   adresu  e-
mail. 

21. Płatność za wynajem pomieszczeń oraz za usługi dodatkowe nastąpi na podstawie 
elektronicznej faktury VAT w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez 
Wynajmującego, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

22. Osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, będące Organizatorem wydarzenia 
są zobowiązane do uiszczenia zaliczki w wysokości 100% wartości najmu w celu potwierdzenia 
rezerwacji Sali zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Rozliczenie całkowite 
wynajmu oraz za inne usługi dodatkowe nastąpi niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia – 
gotówką lub kartą płatniczą w Sekretariacie lub biurze Lokalu. 

23. Rezerwacja jest ważna aż do odwołania przez Organizatora z zastrzeżeniem zapisów 
niniejszego Regulaminu. Każda zmiana rezerwacji dokonywana jest drogą e–mailową i ma 
charakter aneksu do umowy. 

 
§4 Zasady wynajmu i rezerwacji powierzchni Organizatorom Szczególnym 

 

1. Prawo do zniżek i szczególnych warunków rezerwacji mają Organizatorzy Szczególni. 
2. Organizator Szczególny ma prawo wynajmować powierzchnie zgodnie z przyznanym mu 

cennikiem. 
3. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanych rabatów oraz zaklasyfikowania do Organizatorów 

Szczególnych podejmuje Zarząd Wynajmującego lub osoby przez niego wskazane. Od decyzji 
nie przysługuje odwołanie. 

4. O status Organizatora Szczególnego należy zwrócić się mailowo na adres:  uslugi@dlawas.org  
5. Dla Organizatora Szczególnego mają zastosowanie wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu 

dotyczące Organizatora. 
6. Warunkiem korzystania przez Organizatorów Szczególnych z obniżonych cen wynajmu jest 

dokonanie rezerwacji powierzchni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowaną datą 
Wydarzenia. 

7. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwa 
jest nie później niż na 5 dni roboczych przed planowaną datą organizacji Wydarzenia. 
Rezygnacja musi zostać zgłoszona Wynajmującemu drogą e-mailową na adres 
uslugi@dlawas.org  

8. W przypadku niezastosowania się do pkt. 6 i 7zastosowanie ma cennik podstawowy wynajmu 
pomieszczeń. 

9. W określonych przypadkach Organizatorowi Szczególnemu udzielana jest zgoda na 
nieodpłatny wynajem sal. Po upływie określonego nieodpłatnego czasu wynajmu oraz poza 
standardowymi godzinami otwarcia obiektów obwiązuje standardowy cennik wynajmu. 

 
§5 Obowiązki Organizatora Wydarzenia 

 

Organizator, osoba prowadząca Wydarzenie oraz jego Uczestnicy zobowiązani są do: 
1. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu, papierosów elektronicznych, używania ognia otwartego 

i spożywania napojów alkoholowych, a także zachowania stosownej ciszy w obrębie całego 
budynku. 
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2. Przestrzegania zakazu wnoszenia do sal gorących posiłków bez zgody Wynajmującego. 
3. Przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian, krzeseł, ławek itp. 
4. Przestrzegania zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
5. Dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych Organizatorowi przez Wynajmującego. 
6. Usunięcia wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno–informacyjnych i tym 

podobnych po zakończeniu Wydarzenia. 
7. Pozostawienia sali po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim została ona przekazana. 
8. Organizator może zamówić usługi dodatkowe np. catering, dodatkowy sprzęt multimedialny za 

pośrednictwem Wynajmującego lub bezpośrednio u dostawców usług. W przypadku 
zamówienia usług dodatkowych bezpośrednio u dostawcy, wymagana jest akceptacja 
dostawcy przez Wynajmującego. Organizator zobowiązany jest do przekazania 
Wynajmującemu wszelkich danych kontaktowych podmiotów świadczących usługi dodatkowe 
dla danego Wydarzenia. 

9. W przypadku, gdy charakter lub specyfika Wydarzenia tego wymaga Organizator ma 
obowiązek na własny koszt, ryzyko i we własnym zakresie zapewnić ochronę i zabezpieczenie 
Wydarzenia. Ochrona może być wykonywana wyłącznie przez koncesjonowaną firmę 
ochroniarską, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a taką firmą, 
w porozumieniu z Wynajmującym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za działania     
i zaniechania firmy ochroniarskiej. Za ewentualne szkody spowodowane Wynajmującemu 
przez działanie firmy ochroniarskiej odpowiedzialność solidarną ponosi Organizator i ta firma. 

10. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z wydarzeniem 
ponosi Organizator. 

11. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajętego 
pomieszczenia, Wynajmujący stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, 
następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię prześle na adres 
Organizatora. Organizator zobowiązany jest pokryć w całości koszty usunięcia uszkodzeń w 
terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

 
§6 Przepisy porządkowe 

 

1. Wszelkie   prace    podejmowane    na    terenie    należącym do    Wynajmującego    związane 
z organizacją Wydarzenia (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji Wydarzenia 
np. standów i stoisk reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów 
wystroju   lub    wyposażenia    Wynajmującego    itp.)    są    prowadzone    w    uzgodnieniu    
z Wynajmującym w godzinach działania Lokalu. 

2. Na terenie pomieszczeń należących do Wynajmującego obowiązuje zakaz spożywania 
posiłków oraz alkoholu z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (np. miejsce organizacji 
cateringu) chyba, że Wynajmujący postanowi inaczej. 

3. Standy reklamowe znajdujące się w pomieszczeniach są integralnym elementem wyposażenia 
pomieszczeń. Zabrania się zmiany miejsca ich ekspozycji. 

4. Organizator Wydarzenia może korzystać z wynajętego pomieszczenia pod warunkiem 
nienaruszania praw innych Organizatorów oraz niepodejmowania działań mogących naruszyć 
dobre imię Wynajmującego. 

5. Klucze do wynajętej sali wydawane są przez przedstawiciela Wynajmującego po wcześniejszym 
wpisaniu się do książki „WYDAWANIA I ZWROTU KLUCZY”. Klucze powinny być oddane 
przedstawicielowi Wynajmującego niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia. Fakt ten 
powinien  również  zostać  odnotowany   w   książce „WYDAWANIA   I   ZWROTU   KLUCZY”.  
W przypadku braku stosownej adnotacji w powyższej książce przyjmuje się, iż sala nadal jest 
wynajmowana, co skutkuje dalszym naliczeniem opłat zgodnie z Cennikiem. 

6. Organizator Wydarzenia zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za 
zgubienie klucza do wynajętego pomieszczenia. 
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7. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu sali można korzystać tylko na terenie wynajmowanej 
sali. 

8. Wynajęcie  pomieszczenia  na   potrzeby  Wydarzenia,   którego  organizacja  jest   sprzeczna  
z prawem lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek Wynajmującego jest 
niedopuszczalne. 

9. W przypadku Wydarzeń kilkudniowych, Organizator może na swoją odpowiedzialność 
pozostawić w sali przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji powinien zawiadomić o tym 
fakcie Wynajmującego. 

10. Za pozostawione po Wydarzeniu przedmioty Wynajmujący nie odpowiada. Będą one 
przechowywane do 5 dni roboczych, po czym zostaną uznane za porzucone. 

11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za błędy Organizatorów zajęć, które odbywają się 
w wynajętych pomieszczeniach lub za brak informacji z ich strony na temat prowadzonych 
zajęć. 

12. Wynajmujący dołoży wszelkich starań, aby udzielić pomocy Organizatorowi w sytuacjach 
nieprzewidzianych. 

 
§7 Przepisy końcowe 

 

1. Organizator zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania 
niniejszego Regulaminu. Organizator nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Wynajmującego oraz osoby trzecie. 

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Wynajmujący zastrzega sobie prawo do 
odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali. 

3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego Regulaminu. 
Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie 
internetowej www.dlawas.org. 

4. Wszelkie zmiany do Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Obowiązek informacyjny RODO znajduje się na stronie internetowej www.dlawas.org. 
6.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 14.06.2022 roku. 
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