MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött a Tinódi Ház Nonprofit Kft. , székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25., adószám:
18854921-2-17,

képviseli:

Somlai

Adrienn

ügyvezető,

mint

bérbeadó,

másrészről:

……………………………………………………………………………………………………(név)
…………………………………………………............(székhely),

adószám:…………………..,

képviseli: …………………………………………………., mint bérlő között az alábbi feltételekkel:
1./

A

bérbeadó

biztosítja

a

Tinódi

Ház

Nonprofit

Kft.…………………………………………………………………………………termét/termeit,
…………év………..hó………nap………………………órától/óráig……………………………
………………….rendezvény megtartására, valamint
- igényelt technikát: ………………………………………………………………………….
- igényelt technikai személyzetet: …………………………………………………………...
- ügyeletest biztosít a rendezvény ideje alatt, aki lehetősége szerint segíti a rendezvény
lebonyolítását (az ügyeletes joga és kötelessége annak megállapítása, mikor szükséges erkölcsi
vagy anyagi okok miatt a rendezvény leállítása, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. erkölcsi és anyagi
érdekeinek védelme.)
2./ A bérlő vállalja:









a helyiséget a fenti időpontban a jelzett tevékenységre használja.
Tudomásul veszi, hogy az épületben dohányozni, tüzet és füstöt előidéző tevékenységet
végezni TILOS!
A bérlemény át nem ruházható, ott a szerződéstől eltérő tevékenység nem folytatható.
(Az intézmény WC használata természetes, de ott lezárt szakasz nem létesíthető).
A helyiség és a berendezési tárgyak megóvásáról köteles gondoskodni, az épületben
működő szervezetek munkáját, rendezvényeit zavaró tevékenységet nem folytathat.
A bérlő kizárólagos jogi, erkölcsi, anyagi felelősséggel tartozik az általa vezetett
tevékenységért, beleértve a szerzői jog-, a munka-, a baleset-, nemdohányzó- és
tűzvédelmet, hatósági engedély-beszerzést is. A szabályzatok a Tinódi Ház Nkft. portainformációs szolgálatnál megtekinthetők.
A berendezésnél biztosítja a menekülési útvonal szabadon hagyását.
A kiürítéshez szükséges 100 emberként…...............1................ fő rendezőt biztosít.
A rendfenntartáshoz 100 emberként….................1...................fő rendezőt biztosít.



Intézkedésre jogosult felelős személy neve/elérhetősége: ………………………….

3./ Bérleti díj összege ……………………… Ft, azaz …………………………………………….Ft.

Kedvezmény mértéke: ……… %
Kedvezmény oka:………………………………………………………………….............................
a közművelődési megállapodás alapján.

4./ Elszámolás
a) A bérlő a bérleti díjat a teljesítés napján a bérbeadó pénztárába befizeti
b) vagy a Tinódi Ház Nonprofit Kft. számlájára a teljesítést követő 8 napon belül teljes összegben
átutalja. (számlaszám: OTP Bank, Dombóvár: 11746043-20051156).
c) Egyéb: ….........................................................................................................................

5./ Egyéb kikötések:




Az esetleges károkozásról az ügyeletes és a bérlő jegyzőkönyvet készít. Az okozott kár
helyreállítási költségét a helyszínen, vagy legkésőbb 5 napon belül köteles a bérlő egy
összegben a Tinódi Ház Nonprofit Kft. pénztárába befizetni.
Rendezvényből eredő téves, vagy megalapozott tűzvédelmi riasztásból fakadó károkat a
rendezvény szervezője 8 napon belül köteles megtéríteni.
72 órán belüli felmondás esetén a terembérleti díj 50 százaléka, 24 órán belüli felmondás
esetén a terembérleti díj 100 százalékának kifizetése terheli a felmondó felet.

6./ Ezen szerződés mindkét fél részéről előzetes csak súlyos szerződésszegés esetén azonnali
hatállyal bontható fel, a szerződésszegő teljes anyagi felelőssége mellett.
7./ A megállapodást a felek közösen elolvasták, értelmezték, a benne foglaltakkal egyetértenek és
magukra nézve kötelezőnek tartják.

Dombóvár,

____________________________
bérlő

____________________________
bérbeadó

