Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2015
Dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu
z dnia 7 grudnia 2015r.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA KOSTIUMÓW
w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

1.

Wypożyczający, który korzysta z usług Teatru w zakresie wypożyczania kostiumów oświadcza,
że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w pełni go akceptuje i zobowiązuje się do
respektowania jego postanowień.

2.

Warunkiem wypożyczenia kostiumu jest okazanie pracownikowi Teatru dokumentu tożsamości.
Wypożyczający wyraża przy tym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych
pracownikowi Teatru do celów związanych wyłącznie z wykonaniem umowy wypożyczenia
kostiumu. Wypożyczający jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz do ich
aktualizacji i poprawiania. Kupujący potwierdza również, że został poinformowany o
dobrowolności podania ww. danych osobowych.

3.

Za wypożyczenie kostiumu Teatr pobiera z góry od Wypożyczającego opłatę zgodną z
obowiązującym cennikiem.

4.

Wypożyczający zobowiązuje się do używania kostiumu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz do
zaniechania przeprowadzania jakichkolwiek zmian lub przeróbek kostiumu.

5.

Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony kostium od momentu jego
wypożyczenia do chwili jego zwrotu, w szczególności wypożyczony kostium powinien zostać
zwrócony w umówionym terminie w stanie kompletnym i niepogorszonym w stosunku do
stanu, w jakim został wypożyczony.

6.

Za każdy dzień opóźnienia w zwrocie wypożyczonego kostiumu Teatr pobiera należność w
wysokości opłaty za wypożyczenie kostiumu.

7.

W przypadku zwrotu kostiumu zabrudzonego ponad normalne używanie Wypożyczający
zobowiązuje się pokryć koszt czyszczenia kostiumu, który wynosi od 20,- złotych do 400,złotych w zależności od rodzaju stroju i stanu zabrudzenia. Ostateczny koszt czyszczenia
kostiumu ustala pracownik Teatru w dniu zwrotu kostiumu do Teatru.

8.

W przypadku niedokonania zwrotu wypożyczonego kostiumu lub zwrotu niekompletnego
kostiumu Wypożyczający zobowiązany jest uiścić na rzecz Teatru kwotę stanowiącą
równowartość kosztów związanych z zakupieniem nowego kostiumu lub odtworzeniem
wypożyczonego kostiumu.

CENNIK wypożyczenia kostiumów w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu:

cena za wypożyczenie kostiumu na 3 doby (do ceny należy doliczyć podatek VAT)

- suknia 25 zł - 50 zł
- surdut, stylowy fraczek 20 zł - 40 zł
- spódnica, halka, wiatrówka 10 zł - 25 zł
- kurtka, żakiet, marynarka, spodnie 10 zł- 30 zł
- kamizelka, kubrak, bluzka, koszula 10 zł - 20 zł
- płaszcz, peleryna, żupan, kontusz, kożuch 20 zł - 40 zł
- strój Mikołaja 40 zł
- nakrycia głowy 10zł - 25zł

KARTA WYPOŻYCZENIA KOSTIUMU w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu

1. Data wypożyczenia ……………………..………
2. Imię i nazwisko pracownika teatru ……………………………………………………………..………………….
3. Imię i nazwisko Wypożyczającego ……………………………………………………………………………….….
nr tel. ………………………….………...
4. Nazwa oraz nr inwentarzowy wypożyczanego kostiumu:

a) …………………………………………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………………………………………….
c) …………………………………………………………………………………………………………………………….
d) …………………………………………………………………………………………………………………………….
e) …………………………………………………………………………………………………………………………….
f) …………………………………………………………………………………………………………………………….
g) …………………………………………………………………………………………………………………………….
h) …………………………………………………………………………………………………………………………….
i) …………………………………………………………………………………………………………………………….
j) …………………………………………………………………………………………………………………………….
k) …………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Data zwrotu: ……………………………
6. Podpisy:

Pracownik Teatru:

Wypożyczający:

Oświadczenie:
1. Niniejszym oświadczam, że pobrane przeze mnie przedmioty lub rzeczy zwrócę w
wyznaczonym terminie oraz w stanie w jakim zostały wypożyczone. W razie zniszczenia lub
zgubienia wypożyczonych przedmiotów lub rzeczy zobowiązuję się pokryć koszty
ewentualnych napraw lub kupna.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów związanych z
wykonaniem umowy wypożyczenia kostiumu. Zostałem(am) poinformowany o prawie
dostępu do treści moich danych oraz do ich aktualizacji i poprawiania. Zostałem(am)
poinformowany o dobrowolności podania ww. danych osobowych

Podpis Wypożyczającego:

