Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 233 z 23 lutego 2022 roku

Cennik wynajmu sal
w Wadowickim Centrum Kultury:
I
Sala teatralno-kinowa – imprezy komercyjne/estradowe
1. Impreza estradowa 1500,00 złotych/netto – bez obsługi, nagłośnienia i oświetlenia
2. Impreza estradowa z obsługą techniczną, nagłośnieniem oraz oświetleniem będącym na
wyposażeniu sali 2000,00 złotych/netto – obsługa dwie osoby
3. Powyższe ceny dotyczą kosztów wynajmu od 1 imprezy/spektaklu itp. (czas wynajmu do
4 godzin). Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę Zamawiający dolicza stawkę w wysokości
200,00 złotych netto.
II
Sala teatralno-kinowa – imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
1. Spektakl teatralny dla szkół (edukacyjny) bez obsługi, nagłośnienia i oświetlenia 700,00
złotych/netto
2. Spektakl teatralny dla szkół (edukacyjny) z obsługą techniczną podstawowym
nagłośnieniem oraz oświetleniem będącym na wyposażeniu sali 900,00 złotych/netto –
obsługa jedna osoba
3. Istnieje możliwość obniżenia kosztów wynajmu przy realizacji dwóch i więcej spektakli dla
dzieci i młodzieży (przy trzech spektaklach w jednym dniu koszt ostatniego spektaklu niższy
o 200,00 złotych netto).
4. Powyższe ceny dotyczą kosztów wynajmu od imprezy/spektaklu dla dzieci i młodzieży (czas
wynajmu do 3 godzin). Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę Zamawiający dolicza stawkę w
wysokości 100,00 złotych netto.
III
Sala teatralno-kinowa – konferencje/szkolenia
1. Konferencje, szkolenia 250,00 złotych netto godzina bez oświetlenia scenicznego, 1 mikrofon
(nie dotyczy wynajmu na działalność komercyjną) - obsługa jedna osoba
2. Konferencje, szkolenia - 300,00 złotych netto godzina z oświetleniem scenicznym będącym
na wyposażeniu sali (w tym 3 mikrofony), (nie dotyczy wynajmu na działalność komercyjną) –
obsługa jedna osoba
3. Minimalny czas wynajmy to 2 godziny. W przypadku wynajmu poniżej 2 godzin
przygotowanie oraz posprzątanie sali 100,00 złotych netto
IV
Sala kameralna imprezy komercyjne/estradowe
1. Impreza estradowa z udostępnieniem nagłośnienia oraz oświetlenia będącego na
wyposażeniu sali - 750,00 złotych netto - bez obsługi technicznej
2. Impreza estradowa z udostępnieniem nagłośnienia oraz oświetlenia teatralnego będącego
na wyposażeniu sali - 1000,00 złotych netto - z obsługą techniczną – obsługuje jedna osoba
3. Powyższe ceny dotyczą kosztów wynajmu od 1 imprezy/spektaklu itp. (czas wynajmu do
4 godzin). Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę Zamawiający dolicza stawkę w wysokości
150,00 złotych netto.
V
Sala kameralna – imprezy edukacyjne dla dzieci i młodzieży
1. Spektakl teatralny dla szkół (edukacyjny) bez obsługi technicznej i nagłośnienia 350,00
złotych/netto
2. Spektakl teatralny dla szkół (edukacyjny) z udostępnieniem nagłośnienia oraz oświetlenia
będącego na wyposażeniu sali 450,00 złotych/netto – bez obsługi technicznej
3. Powyższe ceny dotyczą kosztów wynajmu od 1 imprezy/spektaklu itp. (czas wynajmu do
3 godzin). Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę Zamawiający dolicza stawkę w wysokości
100,00 złotych netto.
VI
Sala kameralna – konferencje/szkolenia
1. 100,00 złotych/netto godzina wynajmu – zebrania, szkolenia itp. – z nagłośnieniem
podstawowym (1-2 mikrofony,) – bez obsługi
2. 150,00 złotych/netto godzina wynajmu – zebrania, konferencje, małe eventy itp. –
nagłośnienie podstawowe będące na wyposażeniu sali z obsługą jednego pracownika
3. W przypadku wynajmu poniżej 3 godzin należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości
50,00 złotych netto za przygotowanie oraz posprzątanie sali – nie dotyczy wynajmów stałych
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VII
Sala kameralna – imprezy okolicznościowe
1. Imprezy okolicznościowe typu bale, jubileusze za wyjątkiem osiemnastek, wesel itp. 3000,00
zł netto + ewentualne nagłośnienie i oświetlenie będące na wyposażeniu sali - koszt 500,00
zł netto
2. Po zakończonym najmie salę oraz zaplecze należy oddać w stanie niepogorszonym oraz
posprzątaną.
3. W przypadku niewykonania pkt. 2 Wadowickie Centrum Kultury doliczy opłatę za sprzątanie
w wysokości 750,00 zł netto.
VIII
Sale wykładowe
1. Sale wykładowe – 50,00 złotych/netto godzina wynajmu.
2. W przypadku wynajmu poniżej 3 godzin należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości
50,00 złotych netto za przygotowanie oraz posprzątanie sali – nie dotyczy wynajmów stałych
3. Istnieje możliwość negocjacji ceny wynajmu sal przy wynajmach stałych (minimum
6 miesięcy). Wysokość rabatu do 50% udzielana jest na podstawie liczby godzin wynajmu:
•
przy wynajmie od 10 do 20 godzin - 10% ceny wynajmu
•
przy wynajmie od 21 do 50 godzin - 30% ceny wynajmu
•
przy wynajmie powyżej 50 godzin - 50% ceny wynajmu
IX
Obrusy zastawa
1. Wynajem zastawy wraz z warnikami – koszt 150,00 złotych netto (w przypadku rozbicia
naczynia, Zamawiający zwraca koszt zakupu wraz z kosztem dostawy lub dostarcza ten sam
produkt).
4. Wynajem obrusa cateringowego – koszt 50,00 złotych netto
5. Wynajem obrusa (rozmiar 110x110 cm) 5 złotych netto za 1 sztukę
6. W przypadku oddania brudnej zastawy – koszt mycia 200,00 zł netto
7. Cennik wypożyczenia obrusów oraz zastawy dotyczy jednego dnia najmu.
X
Centrum Tańca ul. Krakowska
1. 70,00 złotych/netto godzina wynajmu – sala z nagłośnieniem oraz lustrami przeznaczona
głównie na zajęcia taneczne, capoeiry, samby, fitness, latino solo itp.
2. W przypadku wynajmu poniżej 3 godzin należy doliczyć dodatkową opłatę w wysokości
50,00 złotych netto za przygotowanie oraz posprzątanie sali – nie dotyczy wynajmów stałych
3. Przy wynajmach stałych (minimum 6 miesięcy) istnieje możliwość negocjacji ceny do 50%
XI
Za wynajmy w weekendy (tj. sobota niedziela) oraz dni ustawowo wolne od pracy Zamawiający
może doliczyć do ceny wynajmu 50% kosztów kwoty wynajmu.
XII
Osoby oraz instytucje współpracujące z Wadowickim Centrum Kultury w szczególnie uzasadnionych
przypadkach za zgodą dyrektora mają możliwość wynajmu sali za zwrot kosztów (media, sprzątanie,
obsługa) - stawka zryczałtowana zależna od sali.
XIII
1.
2.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.
Kolportaż za sprzedawane bilety to 5 % wartości netto za jeden sprzedany bilet

UWAGA – wynajem nagłośnienia z oświetleniem możliwe wyłącznie osobie posiadającej
uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do obsługi urządzeń z w/w zakresu.

