
Zarządzenie nr 2/2023 

Dyrektora Centrum Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie 

z dnia 10 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczania strojów ludowych w Centrum Kultury- 

Biblioteki i Sportu w Lelisie 

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U z 2018 r., po. 1983 ze zm.), oraz Statutu  Centrum Kultury-Biblioteki 

i Sportu, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VII/58/2015 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 

2015 r., zarządzam co następuje: 

 

     §1. 

Wprowadza się Regulamin wypożyczania strojów ludowych będących na stanie Centrum Kultury-

Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

 

     §2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2023 r. 

 

     §3. 

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 15 

lutego 20219roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczania strojów ludowych w Centrum 

Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Zarządzenia nr 2/2023 Dyrektora Centrum Kultury- Biblioteki i Sportu w Lelisie z dnia 

10 stycznia 2023 r. 

 

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA STROJÓW LUDOWYCH 

W CENTRUM KULTURY - BIBLIOTEKI I SPORTU W LELISIE 

 

§ 1. 

Regulamin określa zasady wypożyczania strojów ludowych w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu 

w Lelisie, zwanego dalej CK-BiS. 

§ 2. 

1. Pierwszeństwo wypożyczania strojów ludowych mają: 

1) członkowie zespołów folklorystycznych działających przy CK-BiS  i na terenie Gminy Lelis; 

2) członkowie KLUBU SENIORA; 

3) radni, sołtysi; 

4) uczestnicy zajęć prowadzonych przez CK-BiS; 

5) jednostki organizacyjne Gminy Lelis (w tym jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, placówki 

oświatowe), oraz organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje mające siedzibę na terenie Gminy 

Lelis. 

2. Wypożyczenie strojów ludowych dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 4 jest nieodpłatne 

jeżeli ich użytkowanie odbywa się w ramach działalności CK-BiS. 

3. Wypożyczenie strojów ludowych oraz kostiumów dla podmiotów wymienionych w ust. 1 pkt 5 jest 

nieodpłatne jeżeli ich użytkowanie spełnia cele statutowe CK-BiS. 

§ 3. 

1. Za wypożyczenie strojów ludowych oraz kostiumów z zastrzeżeniem § 2., CK-BiS pobiera opłatę 

według stawki określonej w § 4, zgodnie z deklarowanym przez Wypożyczającego okresem 

wypożyczenia. 

2. Należność za wypożyczenie można dokonać przelewem na rachunek CK-BiS lub gotówką 

w siedzibie CK-BiS na ręce wyznaczonego pracownika CK-BiS najpóźniej w dniu wypożyczenia. Rodzaj 

płatności jest każdorazowo wpisywany w treść umowy i odnotowywany w ewidencji wypożyczanych 

strojów. W przypadku płatności dokonywanej przelewem, Wypożyczający jest zobowiązany 

przedłożyć dowód dokonania przelewu. 

3. Placówki oświatowe spoza terenu Gminy Lelis, przy jednorazowym wypożyczeniu minimum 10  

sztuk strojów ludowych są uprawnione do 20% zniżki, liczonej od pełnej kwoty wypożyczenia brutto. 

      § 4. 

Stawki odpłatności za wypożyczenie strojów ludowych: 



1. Wypożyczenie do 3 dni: 

1) strój ludowy męski - 100 zł brutto; 

2) strój ludowy damski - 100 zł brutto; 

3) strój ludowy dziecięcy - 100 zł brutto; 

2. Przy wypożyczeniu powyżej 3 dni dodatkowa opłata za każdy następny dzień: 

1) strój ludowy męski - 30 zł brutto; 

2) strój ludowy damski - 30 zł brutto; 

3) strój ludowy dziecięcy - 30 zł brutto; 

3. Wypożyczenie poszczególnych elementów stroju ludowego za każdy dzień: 

1) korale, halka - 10 zł; 

2) każdy z pozostałych elementów stroju ludowego nie wymieniony w pkt 1- 20 zł brutto. 

§ 5. 

1. Okres wypożyczenia rozpoczyna się w dniu wypożyczenia, a kończy w dniu zwrotu. 

2. Za każdy dzień zwłoki od ustalonego terminu zwrotu pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie 

z § 4. ust.2 i 3. 

§ 6. 

1. Nieodpłatne wypożyczanie strojów ludowych dla podmiotów wymienionych w § 2. ust.1 jest 

ewidencjonowane przez wyznaczonego pracownika CK-BiS. 

2. Wypożyczający stroje ludowe nieodpłatnie zobowiązany jest podpisać ewidencję wypożyczenia  

3. Podpisanie ewidencji wypożyczenia o której mowa w ust 3 jest równoznaczne ze złożeniem 

oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i jego akceptacją. 

4. Członkowie zespołów/grup wymienieni w §2 ust.1 pkt 1  działających przy CK-BiS 

są zobowiązani zwrócić wypożyczony strój niezwłocznie po rezygnacji z członkostwa. 

5. Podmioty wymienione w § 2 są zobowiązane zwrócić strój ludowy w terminie do 4 dni od daty 

wypożyczenia. 

§ 7. 

W chwili odbioru strojów ludowych  Wypożyczający jest zobowiązany skontrolować ich stan i zgłosić 

pracownikowi CK-BiS ewentualne zniszczenie i uszkodzenia (np. plamy, dziury). 

§ 8. 

Zabronione jest: 

1) udostępnianie strojów ludowych i kostiumów osobom trzecim, 

2) dokonywanie jakichkolwiek przeróbek. 

§ 9. 

1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój ludowy od momentu wypożyczenia 

do chwili zwrotu. 



2. Wypożyczający jest zobowiązany zwrócić strój ludowy  w stanie kompletnym i nie pogorszonym 

w stosunku do stanu w jakim został wypożyczony. 

3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego stroju ludowego Wypożyczający jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą zaistniałych szkód. Kwotę tę ustala 

pracownik CK-BiS na podstawie oceny szkód. 

4. W przypadku, gdy Wypożyczający odda strój ludowy w stanie wymagającym dodatkowego 

czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustali pracownik CK-BiS zgodnie 

z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia. 

5. W przypadku zagubienia lub całkowitego zniszczenia części wypożyczonego stroju ludowego. 

Wypożyczający jest zobowiązany do pokrycia równowartości kosztów związanych z jego odkupieniem 

bądź odtworzeniem. 

§ 10. 

1. W momencie wypożyczenia, Wypożyczający zobowiązany jest okazać dowód osobisty, podać swoje 

aktualne dane osobowe oraz podpisać umowę wypożyczenia na warunkach określonych w niniejszym 

Regulaminie. 

2. Podpisanie umowy wypożyczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Regulaminu wypożyczania strojów ludowych w Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu 

w Lelisie 

 

UMOWA WYPOŻYCZENIA STROJU 

DANE WYPOŻYCZAJĄCEGO 

Imię i Nazwisko/nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr dowodu osobistego/NIP………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania/siedziba……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

WARUNKI WYPOŻYCZENIA 

Termin wypożyczenia od…………………………….…….. do……………………………………….ilość dni……………………. 

Pobrano opłatę za wypożyczenie w wysokości:…………………………………………………….………złotych brutto 

słownie………………………………………………………………………………………………………………………….złotych brutto 

Dokonano przelewu na rachunek CK-BiS  w wysokości:………………………………………………… złotych brutto 

słownie………………………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto 

Nr rachunku: 37 8923 0008 0180 0379 2018 0001 - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 

Oddział w Lubotyniu (w załączeniu dowód wpłaty) 

WYPOŻYCZANY STRÓJ 

L.P. NAZWA/OPIS ILOŚĆ SZTUK 

   

   

   

   

   

   

   

   

RAZEM:  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem wypożyczania strojów ludowych w Centrum 

Kultury Biblioteki i Sportu w Lelisie. 

 

Lelis, dnia………………………………………      ……………………………………………………………………………………………… 

czytelny podpis Wypożyczającego 



WYRAŻENIE ZGODNY  

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

z siedzibą w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, zamieszczonych w umowie w celu realizacji jej 

zapisów. 

 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania. 

 

…………………………………….………………… 

(Data i podpis Wypożyczającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Centrum Kultury 

- Biblioteki i Sportu w Lelisie 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie 

o ochronie danych RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119,  s. 1) 

Informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury – Biblioteki  

i Sportu w Lelisie, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis, tel. (29) 761 10 77, email 

dyrektor@ckbislelis.pl 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest: Jacek Olkowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 
możliwy jest pod numerem tel: 784 596 483 lub adresem email: sibid@sibid.pl  

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i e RODO  

oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby i podmioty uprawnione do 

uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe Pana/Pani  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, 

o którym mowa w pkt 3 oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych, ul. Stawki 2, Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne  do zawarcia umowy 

wypożyczenia stroju. 
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