Wagart Warszawa Sp. z o.o.
40 - 872 Katowice ul. Zawiszy Czarnego 2, tel. + 48 32 250 62 90, fax + 48 32 250 62 89

Wisła, dnia …………. 2021
UMOWA – OŚWIADCZENIE NAJEMCY
Reprezentując

..…………………………………………………………………………………………....,

NIP ………………………….., oświadczamy niniejszym, iż jako grupa szkoleniowa licząca ……..……..
zawodników bierzemy w najem od Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „WAGART WARSZAWA”
z siedzibą w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, NIP 5211018873, narciarskie trasy zjazdowe Stacji
Narciarskiej SOSZÓW w Wiśle oznaczone numerami

1,

2,

3 (zaznaczyć właściwe) w okresie:

- od godz. ……….. w dniu …………….. 2021 r. do godz. ……….. w dniu ………….. 2021 r.,
Jako najemca zobowiązujemy się do jednorazowej zapłaty czynszu najmu w kwocie …........…….… zł
(słownie: …………………….....………………….… zł) na rachunek Spółki „WAGART WARSZAWA”
Nr 44 1240 4227 1111 0000 4842 5883 płatnego najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu. Umowa najmu
wchodzi w życie po pisemnym potwierdzeniu jej realizacji przez Spółkę „WAGART WARSZAWA”. Cena
obejmuje koszty kolei, przygotowania tras i oświetlenia. Wypełnione oświadczenie prosimy o przesłanie na
adres wwiewiora@wagart.eu
Przyjmujemy do wiadomości, że obsługę techniczną zajęć sportowych, w tym pomiar czasu przejazdów,
w razie potrzeby, na podstawie odrębnej umowy, prowadzi narciarska Szkoła Nova (www.novasoszow.pl;
szkola@novaszkola.soszow.pl; tel. 609 501 601, 605 555 777).
Jednocześnie oświadczamy w imieniu najemcy, że zgodnie z § 10 ust. 15 oraz ust. 16 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii spełniamy warunki do organizowania na wynajętych trasach
zjazdowych współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych jako (1)
zawodnicy zawodowi w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzania Komisji UE Nr 651/2014 lub (2)
zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie o sporcie lub (3) zawodnicy
będący członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej bądź paraolimpijskiej lub (4) uprawiający
sport w ramach ligi zawodowej lub (5) dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy, za przedłożeniem listy uprawnionych
uczestników.
Przy korzystaniu z urządzeń transportu linowego zobowiązujemy się zachować ograniczenia wynikające
z § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W imieniu najemcy ………………..……………………………………………………………...
(podpis)

W imieniu wynajmującego potwierdzamy przyjęcie do realizacji ……………….............................................
(podpis)
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