
Regulamin użytkowania namiotów 

Rybacka Lokalna Grupa działania „Pojezierze Dobiegniewskie” 

 

Właściciel - Rybacka Lokalna Grupa działania „Pojezierze Dobiegniewskie”, ul. Mickiewicza 7  

66-520 Dobiegniew, NIP: 281-006-88-41  

Użytkujący - podmiot, któremu udostępniono namiot. 

 

1. Udostępnienie namiotów  będzie możliwe w momencie, gdy RLGD Pojezierze Dobiegniewskie 

nie będzie z nich korzystało.  

2. Użytkujący przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za udostępniony namiot. 

3. Użytkujący używać będzie udostępniony namiot zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Koszty transportu oraz rozłożenia i złożenia namiotów pokrywa użytkujący. 

5. W przypadku niewłaściwego stosowania i/lub uszkodzenia w wyniku aktu wandalicznego 

wynajęty namiot, bez względu na istnienie przepisów regulujących, koszt przywrócenia do stanu 

pierwotnego zostanie opłacony przez użytkującego. 

6. Koszty związane z ryzykiem kradzieży ponosi użytkujący. 

7. Udostępniony namiot należy zwrócić nie później niż do 24 godzin od terminu zakończenia 

umowy. 

8. Koszty użytkowania sprzętu: 

Namiot duży (hala) 15 m x 8 m  

− Podmioty/osoby niebędące członkiem stowarzyszenia –500,00 zł za 48 godzin użytkowania,  

za każde następne 24 godziny użytkowania 250,00 zł; 

− Członkowie stowarzyszenia: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytucje, osoby fizyczne  

-250,00 zł za 48 godzin użytkowania, za każde następne 24 godziny użytkowania 125,00 zł; 

− Członkowie stowarzyszenia: Gminy wchodzące w skład RLGD oraz Powiat Strzelecko 

Drezdenecki – bezkosztowo. 

Namiot 3 m x 6 m 

− Podmioty/osoby niebędące członkiem stowarzyszenia –200,00 zł za 48 godzin użytkowania,  

za każde następne 24 godziny użytkowania 100,00 zł; 

− Członkowie stowarzyszenia: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytucje, osoby fizyczne  

-100,00 zł za 48 godzin użytkowania, za każde następne 24 godziny użytkowania 50,00 zł; 

− Członkowie stowarzyszenia: Gminy wchodzące w skład RLGD oraz Powiat Strzelecko 

Drezdenecki – bezkosztowo. 

Namiot 3 m x 3 m 

− Podmioty/osoby niebędące członkiem stowarzyszenia – 100,00 zł za 48 godzin użytkowania, 

za każde następne 24 godziny użytkowania 50,00 zł; 



 

− Członkowie stowarzyszenia: stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, instytucje, osoby fizyczne  

-50,00 zł za 48 godzin użytkowania, za każde następne 24 godziny użytkowania 25,00 zł; 

− Członkowie stowarzyszenia: Gminy wchodzące w skład RLGD, Powiat Strzelecko 

Drezdenecki – bezkosztowo. 

Wpłaty należy dokonać na podstawie wystawionego przez RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 

rachunku w terminie w nim oznaczonym jednakże nie później niż do dnia jego udostępnienia. 

przelewem na konto: Bank LWBS w Drezdenku, Numer konta: 96 8362 0005 0034 3631 2000 0050. 

9. Wpłaty za użytkowanie sprzętu zostaną wykorzystane na cele statutowe Stowarzyszenia RLGD 

„Pojezierze Dobiegniewskie”. 

10. Umowa zawarta miedzy Właścicielem a Użytkującym sporządzana będzie w 2 jednakowych 

egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 


