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 הסכם לשימוש אולם ספורט
 

 2014__ שנת ______ לחודש _____שנערך ונחתם ביום __
 

 עיריית הוד השרון   :בין
 , הוד השרון39דרך רמתיים    
 "(העירייה" -)להלן   
 מצד אחד          

 
 שם: ___________________   :לבין

 ת.ז: ___________________   

 _______טלפון: __________   

 כתובת: _________________   

 __________________מייל:    

 
 שם: ___________________

 ת.ז: ___________________   

 טלפון: _________________   

 כתובת: _________________   

 __________________מייל: 

 
 מצד שני          

 
 הותנה והוסכם בין הצדיים כלהלן:

 
כם זה הינו למתן רשות שימוש באולם הספורט ____________________ אשר ברחוב הס

 ."(המבנה" -___________________ השייך לעירייה )להלן
 

 -מובהר בזאת, כי השימוש במבנה יהיה לצורך ________________ בלבד )להלן
 ."(הפעילות"
 

 תקופת ההסכם/ מועדי השימוש

 השימוש במתקן הינה לתקופה של  ________ ימים/חודשים.ידוע לחתומים מעלה כי רשות 

 מתאריך ____________ עד תאריך ___________.

 
 _____________ עד ___________ בין השעות ___הפעילות תתבצע בימים ________

 או עד למתן הודעה מטעם עיריית הוד השרון על הפסקת השימוש במתקן.
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 אלו ופעילות כמפורט בהתחייבות זו בלבד. הפעילות תתבצע אך ורק בימים

ר על כל פעילות חריגה נוספת יש לקבל רשות ממנהל רשות הספורט בעירייה. כמו כן, לא תות

 לא תותר פעילות בימי מנוחה.ו 14:00-16:00פעילות בין השעות 

 
 התחייבות הצדדים

באישור  תניתו__ בלבד ומניתנת לצורך _________________ רשות השימוש במתקן .1
 .עיריית הוד השרון

המשתתפים יהיו אחראים ביחד ולחוד לכל נזק לרכושה של העירייה או לנזק אשר יגרם  .2
לאחד מחברי הקבוצה או לכל צד ג' אחר שיהא נוכח במהלך הפעילות במבנה. אם 
העירייה תחויב בנזק כאמור, יפצו וישפו אותה המשתתפים ביחד ולחוד בגין כל תשלום 

 או הוצאה שיגרמו לה.

המשתתפים אחראים לכל נזק שיגרם לעירייה עקב פעילותם במבנה, והם מתחייבים  .3
 לפצות את העירייה על כל נזק או הפסד אשר יגרם לה כאמור.

נזק לגוף ו/או לרכוש אשר יגרם לחותמים  מובהר, כי העירייה לא תהיה אחראית לכל .4
 מטה ו/או לצדדים שלישיים.

 המשתתפים אחראים לשמור על הסדר והניקיון ולשלמות הציוד במבנה. .5

המשתתפים מתחייבים לא להעביר את מפתחות האולם ו/או אישור שימוש באולם  .6
 לגורם אחר, ללא רשות גורם מוסמך מטעם העירייה.

 ן הפעילות.לא תותר הכנסת קהל בזמ .7

במבנה כל פעילות אחרת למעט פעילות מסוג  ךם שלא לערויהמשתתפים מתחייב .8
_____________ . 

רשות השימוש במבנה בכל עת ידוע לחתומים מטה, כי העירייה רשאית להפסיק את  .9
 פים לא תהייה כל טענה או תביעה כנגד העירייה בגין הפסקת רשות השימוש.ולמשתת

 
 התמורה

באולם הספורט מתחייבים החתומים מטה לשלם ביחד ולחוד סכום  תמורת השימוש .10
 בראשון לכל חודש.₪ של __________ 

לעיל, מהווה הפרה יסודית של  10מובהר בזאת, כי אי תשלום התמורה כאמור בסעיף  .11
 הסכם זה ותביא לביטולו.

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 

 
 __שם _______________   חתימה ____________

 שם _______________   חתימה ______________


