
Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu sal w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU WYNAJMOWANEJ SALI/ SAL  

oraz pomieszczeń użytkowych  

w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 

 

Przekazanie wynajmowanej sali:  

                        

1. Sala nr 9 – konferencyjna: 

- dostęp do prądu,  

- dostęp do CO, 

- niebieskie krzesła konferencyjne w ilości:……,    

-  czarne stoły w ilości: ………..                        

- monitor LCD 

- ekran do wyświetlania 

- komputery stacjonarne w ilości: 

* inne:……………………………………. 

…………………………………………… 

*zastany stan pomieszczenia (opis): 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

UWAGI: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………   

 

*wraz z wynajmowaną salą do użytku oddaje się 

korytarz/ hol oraz dwie toalety: damską i męską 

wyposażone, m.in. w suszarki do rąk. 

 

 

 

Podpisy: 

 

…..………………..   …………………… 

(Wynajmujący)                       (Najemca) 

 

Debrzno, dn. ……………………… 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiór wynajmowane sali: 

 

1. Sala nr 9 – konferencyjna: 

- dostęp do prądu, 

- dostęp do CO, 

- niebieskie krzesła konferencyjne w ilości:……, 

- czarne stoły w ilości: ………..                        

- monitor LCD 

- ekran do wyświetlania 

- komputery stacjonarne w ilości: ………. 

*inne: ……………………………………. 

…………………………………………… 

*zastany stan pomieszczenia (opis): 

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 

UWAGI: 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy: 

 

…..………………..   …………………… 

(Wynajmujący)                       (Najemca) 

 

Debrzno, dn. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu sal w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU WYNAJMOWANEJ SALI/ SAL  

oraz pomieszczeń użytkowych  

w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 

 

Przekazanie wynajmowanej sali:  

 

1. Sala nr 10 – okolicznościowa: 

- dostęp do prądu,  

- dostęp do CO, 

- dostęp do klimatyzacji, 

- krzesła drewniane w ilości:……,    

-stoły drewniane w ilości: ………..,    

* inne:……………………………………. 

…………………………………………… 

*zastany stan pomieszczenia (opis): 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

UWAGI: 

Odbiór wynajmowane sali: 

 

1. Sala nr 10 – okolicznościowa: 

- dostęp do prądu,  

- dostęp do CO, 

- dostęp do klimatyzacji, 

- krzesła drewniane w ilości:……,    

-stoły drewniane w ilości: ………..,    

* inne:……………………………………. 

…………………………………………… 

*zastany stan pomieszczenia (opis): 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

UWAGI: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

*wraz z wynajmowaną salą do użytku oddaje się 

korytarz/ hol oraz dwie toalety: damską i męską 

wyposażone, m.in. w suszarki do rąk. 

 

 

 

Podpisy: 

 

…..………………..   …………………… 

(Wynajmujący)                       (Najemca) 

 

Debrzno, dn. ……………………… 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy: 

 

…..………………..   …………………… 

(Wynajmujący)                       (Najemca) 

 

Debrzno, dn. ……………………… 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu sal w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA – ODBIORU WYNAJMOWANEJ SALI/ SAL  

oraz pomieszczeń użytkowych  

w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 

 

Przekazanie wynajmowanej sali:  

 

1. Sala nr 11 – szkoleniowa: 

- dostęp do prądu, 

- dostęp do CO, 

- stoły rozkładane w ilości:  

- krzesła niebieskie konferencyjne w ilości: 

* inne:……………………………………. 

…………………………………………… 

*zastany stan pomieszczenia (opis): 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

UWAGI: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………   

 

*wraz z wynajmowaną salą do użytku oddaje się 

korytarz/ hol oraz dwie toalety: damską i męską 

wyposażone, m.in. w suszarki do rąk. 

 

 

 

 

 

Podpisy: 

 

…..………………..   …………………… 

(Wynajmujący)                       (Najemca) 

 

Debrzno, dn. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiór wynajmowane sali: 

 

1. Sala nr 11 – szkoleniowa: 

- dostęp do prądu, 

- dostęp do CO, 

- stoły rozkładane w ilości:  

- krzesła niebieskie konferencyjne w ilości: 

* inne:……………………………………. 

…………………………………………… 

*zastany stan pomieszczenia (opis): 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

UWAGI: 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

……………………………………………   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy: 

 

…..………………..   …………………… 

(Wynajmujący)                       (Najemca) 

 

Debrzno, dn. ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


