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UMOWA NAJMU STUDIA WIZJA ART. 

 

zawarta w Łodzi w dniu ………………….. pomiędzy: 

Ewą Libich prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą …………………………..…..., 

Łódź, ul. Drewnowska 55a, NIP ……………. REGON ………………., zwaną dalej 

Wynajmującym,  

a 

…………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………….. w …………………… ul. ……………………….., NIP/PESEL: 

…………………………REGON …………………………….., zwaną dalej Najemcą. 

 

§ 1 

Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem studia fotograficznego WIZJA ART. 

położonego w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 55a oraz znajdującego się w studiu wyposażenia 

studyjnego w postaci: 

………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

§ 2 

1. Wynajmujący oddaje w najem w pełni umeblowane studio fotograficzne wraz z 

wyposażeniem studyjnym, o którym mowa w § 1 z przeznaczeniem do wykonywania 

sesji fotograficznych, sesji castingowych, a także w celu organizacji szkoleń, 

konferencji, warsztatów.  

2. Wynajmujący oddaje Najemcy lokal wraz z wyposażeniem w najem na okres czasu od 

dnia ………………… od godziny ………………. do dnia ……………………. do 

godziny ……………………, tj. łącznie na ……………………… godzin na 

warunkach określonych w niniejszej umowie oraz Regulaminie studia WIZJA ART., 

który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i jej integralną część. 

3. Oddanie lokalu wraz ze sprzętem w najem oraz zdanie lokalu przez Najemcę będzie 

potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym.  

4. Najemca wyraża zgodę na to, aby w trakcie trwania umowy najmu w lokalu był 

obecny Wynajmujący lub osoba przez niego wskazana, który będzie służył pomocą i 

wsparciem w sprawach organizacyjnych, technicznych oraz dotyczących obsługi 

sprzętu.  

§ 3 

1. Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie w kwocie ………………… zł. 

(słownie: ………………………..) netto, które uwzględnia wskazaną w § 2 ust 2 
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łączną liczbę godzin wynajmu, w terminie 2 dni od dnia podpisania niniejszej umowy 

wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi 

płatności, przy czym wynagrodzenie to będzie powiększone o należny podatek VAT.  

2. Strony zgodnie oświadczają, że wskazana w § 3 ust 1 kwota wynagrodzenia należnego 

Wynajmującemu może zostać zwiększona w przypadku gdyby Najemca faktycznie 

korzystał ze studia ponad czas wskazany w § 2 ust 2, co będzie wynikało z protokołu 

zdania lokalu.  

3. Strony zgodnie oświadczają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1 będzie 

płatne z góry w terminie wskazanym w § 3 ust 1 na rachunek bankowy 

Wynajmującego o nr 

…………………………………………………………………………………………... 

4. Strony zgodnie oświadczają, że odwołanie rezerwacji wynajmu studia fotograficznego 

w terminie do 24 godzin przed wskazaną w § 2 ust 2 datą i godziną wynajmu oznacza 

utratę przez Najemcę prawa do żądania zwrotu całego wynagrodzenia określonego w 

§ 3 ust 1 (kara umowna). 

5. Strony zgodnie oświadczają, że odwołanie rezerwacji wynajmu studia fotograficznego 

między 24 godziną a 72 godziną przed wskazaną w § 2 ust 2 datą i godziną wynajmu 

oznacza utratę przez Najemcę prawa do żądania zwrotu połowy zapłaconego 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust 1 (kara umowna). 

6. Strony zgodnie oświadczają, że Najemca ma prawo odwołać rezerwację nie później 

niż na 72 godziny przed wskazaną w § 2 ust 2 datą i godziną wynajmu. Wówczas 

Wynajmujący zwróci Najemcy całe wynagrodzenia określone w § 3 ust 1 na rachunek 

bankowy, z którego otrzymał przelew.  

§ 4 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za 

najmowany lokal oraz jego wyposażenie oraz za działania osób trzecich z nim w tym 

lokalu przebywających za okres od przekazania mu lokalu do jego zdania. 

2. Najemca zobowiązuje się w szczególności do używania lokalu oraz wyposażenia w 

nim się znajdującego zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z zasadami określonymi 

w Regulaminie studia WIZJA ART., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy i jej integralną część oraz zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi. 

3. Najemca zobowiązuje się zaznajomić osoby trzecie przebywające z nim w lokalu z 

Regulaminem studia WIZJA ART., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

i jej integralną część. 

4. Najemca zobowiązuje się utrzymać w czystości najmowały lokal oraz części wspólne 

związane z lokalem tj. korytarz, windę, parking, zgodnie z zasadami określonymi w 

Regulaminie studia WIZJA ART., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i 

jej integralną część. 

§ 5 

Najemca niniejszym wyraża zgodę na to, aby Wynajmujący wykonał fotografie 

przedstawiające przebieg wykonywanej w najmowanym lokalu sesji fotograficznej, sesji 
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castingowej, szkolenia, konferencji, warsztatów i niniejszym udziela Wynajmującemu 

nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji na umieszczenie tych fotografii na stronie 

internetowej studia WIZJA ART. oraz na portalach społecznościowych studia WIZJA ART. 

przy czym Wynajmujący zobowiązuje się za każdym razem wskazać z imienia i nazwiska 

fotografa przeprowadzającego sesję, szkolenie, konferencję bądź warsztaty.  

§ 6 

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe: 

a) Wynajmujący: adres e-mail: ………………………...….., tel.: ………………….... 

b) Najemca: adres e-mail: …………………..…….., tel.: ……………………………. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpoznawane 

przez właściwe rzeczowo sądy w Łodzi. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

 

Wynajmujący        Najemca 

 


