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 "قرارداد بهره برداری زمین چمن ورزشی شهید رسول خلیلی  "

  

    شماره:

    : تاریخ

 : پیوست

....................آموزشی شهید محالتی )ره( ازیک طرف و استفاده کننده ........................این قرارداد فی مابین موسسه فرهنگی   

 ..تلفن ثابت .............................. ..................................با کد ملی ........................به آدرس .................................... .به نمایندگی آقای ................................ 

  از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد می گردد. ........................................تلفن همراه

(1ماده   

شته ورزشی فوتبال جهت ر ..........الی .............. ........از ساعت ......... ........موضوع قرارداد : استفاده اززمین چمن مصنوعی در روزهای ........................

 می باشد.

(2ماده   

می باشد. مجموعا به تعداد ........ جلسه بابت استفاده اززمین چمن مصنوعی ....مدت قرارداد ا ز تاریخ ............ الی ...........  

(3ماده   

 059/ 999اجد ـگاه مسـ، پای ریال 999/359قه ای مدارس ـدقی 09س ـلغ اجاره هر سانـسه مبـیت بدنی موسـتربی وراوبه شـلغ قرارداد بنا برمصـمب

وان موسسه یا یک فقره چک بانکی معتبربه ـریق کارت خـذکور از طـلغ مـزوما مبـکه ل ریال   599/ 999ال مبلغ ـس 11زیر عایـت و آزاد با ر ریال

د.به معاونت مالی موسسه تحویل گرداز امکانات مجموعه واریز یا صادر گردیده و  بل از استفادهق  1828 -03-8211028-1حساب   

ه( تعهدات استفاده کنند0ماده   

پرداخت خسارتهای احتمالی به زمین و مجموعه-1  

دورود و خروج به موقع طبق قراردا -2  

شئونات عرفی ، اخالقی ، اسالمی و رعایت مقررات  و رعایت کلیه مسئولیت  تمامی افراد به عهده  نماینده تیم  می باشد  -3  

ت زمینـده به سرپرسـالم اسامی نفرات از طرف نماینـب با رشته مرتبط واعـفاده از وسایل و لباس و کفش مناسـاست -0  

 

 

 باسمه تعالی

 )ره(موسسه فرهنگی آموزشی شهرک محالتی
  58371شماره ثبت :

24:  رگبنمون   
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سه بازیکنان و همچنین در اختیارگذاشتن توپ ندارد.ـمجموعه تعهدی نسبت به پذیرایی اعضاء، حفظ و نگهداری وسایل تیم والب -5   

ت آن در مقابل حوادث و تصادفات ورزشی ـمی باشد و زمین چمن و سرپرس ....مسئولیت بیمه ورزشکاران با نماینده تیم آقای ............................ -1

 هیچگونه مسئولیتی ندارد.

گردد. در صورت عدم استفاده از سانس مورداجاره به هر دلیلی سانس جبرانی نخواهیم داشت ومبلغ محاسبه می -2  

.گردد زمین چمن درایام نوروز، تعطیالت رسمی،شبهای قدرتعطیل می باشد واین روزها جزء قرارداد محاسبه نمی -8  

 در صورت عدم اجرای هر کدام از مواد بندهای فوق توسط مستاجر، قرارداد یکطرفه از سوی مجموعه لغو خواهد شد و یک دوم مورد اجاره کسر و -0

.شدمابقی مسترد خواهد   

 

      

 

 

 

 نماینده تیم ورزشی
 

 معاونت تربیت بدنی موسسه

 نادر جعفری

 

 مدیرعامل موسسه فرهنگی آموزشی شهید محالتی )ره( 

 ابوذر   رضا سلطانی 


