
Regulamin rezerwacji i wynajmu Gminnej  Hali Sportowej w Białym Dunajcu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady:  dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji,

potwierdzania dokonania rezerwacji oraz wynajmu Gminnej  Hali Sportowej położonej w Białym

Dunajcu. 

2.  Regulamin obowiązuje Klienta od chwili dokonania Rezerwacji.

3. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje, 

b. wprowadza dane, które są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne (zakaz posługiwania

się fkcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi), 

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto

pocztowe (e-mail) potwierdzenia rezerwacji, komunikatów systemowych, informacji

o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie.

4. Akceptacja Regulaminu odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „Akceptuję Regulamin” w trakcie

procedury Rezerwacji Gminnej Hali Sportowej.

5.  Przedmiotem najmu jest:  Gminna Hala Sportowa położona w Białym Dunajcu przy  ul. Jana Pawła

II 184 A, 34-425 Biały Dunajec.

6. Wynajmującym Gminną Halę Sportową i podmiotem na którego rzecz jest uiszczana opłata

rezerwacyjna jest: Gmina Biały Dunajec z siedzibą w  Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 312, 34-425

Biały Dunajec Biały Dunajec, NIP 7361717680 Regon 491892038. 

ZASADY REZERWACJI

Dokonanie rezerwacji i opłata rezerwacyjna

1. Rezerwacji należy dokonywać  online poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego

znajdującego się na stronie www.bialydunajec.com.pl lub w wyjątkowych sytuacjach na adres e-mail

ksiegowosc3@dunajec.net lub pod nr tel. 18 20 79 526

2. W formularzu rezerwacyjnym podmiot dokonujący rezerwacji określa termin i godziny rezerwacji

Gminnej Hali Sportowej.

3. Wynagrodzenie za wynajem odpowiada iloczynowi ilości godzin określonych w formularzu

rezerwacji oraz  obowiązującej stawki najmu za godzinę.  

4. Podmiot dokonujący rezerwacji  zobowiązany jest do przekazania Wynajmującemu -  Gminie

Biały Dunajec – opłaty rezerwacyjnej w kwocie wynoszącej 20% wartości wynagrodzenia za

wynajem wyliczonego zgodnie z ust. 3 - w terminie 2 dni roboczych od dokonania rezerwacji

(rezerwacja wstępna). Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w terminie, o którym mowa w zdaniu

poprzednim, stanowi warunek potwierdzenia dokonanej rezerwacji. Brak wpłaty całości opłaty

rezerwacyjnej w tym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

http://www.bialydunajec.com.pl/
mailto:ksiegowosc3@dunajec.net


5. Podmiot dokonujący rezerwacji, otrzyma na wskazany w formularzu rezerwacji adres poczty

elektronicznej informację o całkowitym wynagrodzeniu za najem jak również o wysokości opłaty

rezerwacyjnej.

6. Opłatę rezerwacyjną  należy wpłacić na rachunek bankowy nr 19 8821 0009 0010 0100 1717 0001

Podhalański Bank Spółdzielczy w Zakopanem oddział Biały Dunajec lub w kasie urzędu Gminy Biały

Dunajec.

7. Po wpłacie opłaty rezerwacyjnej Najemca otrzyma potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres

poczty elektronicznej. 

Rezygnacja z rezerwacji ze zwrotem opłaty rezerwacyjnej

8. W terminie do 59 dnia poprzedzającego dzień wskazany w formularzu rezerwacji jako

najwcześniejszy dzień najmu, Najemca może zrezygnować z zawarcia umowy najmu. W takiej

sytuacji otrzymuje on zwrot kwoty wpłaconej tytułem opłaty rezerwacyjnej.

9. W sytuacji zawarcia umowy najmu, opłatę rezerwacyjną zalicza się na poczet wynagrodzenia za

najem.

Zawarcie umowy najmu

10. W terminie do 59 dnia poprzedzającego dzień wskazany w formularzu rezerwacji jako

najwcześniejszy dzień najmu, Najemca jest obowiązany do zawarcia umowy najmu.

11. Do zawarcia umowy najmu dochodzi poprzez: zawarcie umowy na piśmie, bądź poprzez wpłatę

do dnia  określonego w ust. 10 całości wynagrodzenia za najem obliczonego zgodnie z ust. 3,

pomniejszonego o kwotę opłaty rezerwacyjnej.

UWAGA! Brak wpłaty wynagrodzenia za najem  w terminie: 59 dni poprzedzających dzień

wskazany w formularzu rezerwacji jako najwcześniejszy dzień najmu oznacza rezygnację z zawarcia

umowy najmu.

Rezygnacja z rezerwacji bez zwrotu opłaty rezerwacyjnej

12. Rezygnacja z zawarcia umowy po terminie:  59 dni poprzedzających dzień wskazany w

formularzu rezerwacji jako najwcześniejszy dzień najmu, skutkuje tym, że Wynajmujący zachowuje

opłatę rezerwacyjną. UWAGA! Brak wpłaty wynagrodzenia za najem  w terminie: 59 dni

poprzedzających dzień wskazany w formularzu rezerwacji jako najwcześniejszy dzień najmu

oznacza rezygnację z zawarcia umowy najmu.

13. W przypadku rezygnacji z korzystania z hali w terminie: po zawarciu umowy najmu,  Wynajmujący

zwraca na rzecz Najemcy 80% wynagrodzenia. 

14. Przepisy ust. 8  do ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku zmniejszenia liczby godzin

wynajmu przez podmiot dokonujący rezerwacji lub Najemcę. W takiej sytuacji zwrot opłaty

rezerwacyjnej lub wynagrodzenia następuje odpowiednio do proporcji liczby godzin wskazanych w

formularzu rezerwacji i liczby zmniejszonych godzin.  


